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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 املكد١َ

 بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ

ك لقتػؼفقا يف الديـ (, والصالة والسالم طؾشاء لؾػؼف يف الديـ, الؼائؾ: )  الحؿد هلل الذي وفؼ مـ

الـبل الؽريؿ الصادق األمقـ, الؼائؾ: ) مـ يرد اهلل بف خقرا يػؼفف يف الديـ (, وطؾك آلف, وصحبف أجؿعقـ, أما 

 بعد:

, اإلمام الرباين, والصديؼ اإلمام الؿبجؾ, والحرب الؿػضؾ, أحؿد بـ حـبؾ, يف فؼف ففذا, مختصر

 جرابف مضغة, ولقس لديف مسؽة, ودد , الذي ال يجد بؾغة, وال يؿؾؽ يفلؾؿبتدي بصرةتالثاين, جعؾتف 

تذلقؾف, لقؽقن واسطة بقـف وبقـ غقره مـ الؿطقالت, ضؿـتف العد, والحصر, ت يف تسفقؾف, وبالغت يف اجتفد

طـ  والشروط, واألركان, والقاجبات, والؿستحبات, والؿحرمات, والؿؽروهات, والؿبطالت, وجردتف

  "سػقـة الؿبتدي يف الػؼف الحـبؾل"يف العؾؿ مثؾل, وسؿقتف لقسفؾ حػظف طؾك الصغار  :الدلقؾ, والتعؾقؾ

واهلل الؿسمول أن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ, وأن يسقره مسقر الشؿس يف رابعة الـفار, وأن يـػع كاتبف, 

وحافظف, والؿشتغؾ بف, وما تقفقؼل إال باهلل, طؾقف تقكؾت, وإلقف أكقب, وهق حسبل وكعؿ القكقؾ: سبحان 

 .لعزة طؿا يصػقن, وسالم طؾك الؿرسؾقـ, والحؿد هلل رب العالؿقـربؽ رب ا

 فوكتب                                                                                     

 ـأبق طبد الرحؿ                                                                                            

 سؿقر بـ يقسػ بـ سالؿ بـ أحؿد الحؽؾل
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايطٗاز٠

 إىل أزبع١ أقطاّ:  تٓكطِايطٗاز٠ 

                          وال الخبثزوـ 3الذي يف معـك ارتػاع الحدث وـ 2ـ ارتػاع الحدث 1

 . الخبث زوالالذي يف معـك وـ 4

 : أَٛز ُط١احلاصٌ خباحلدخ  ازتؿاعٚايرٟ يف َع٢ٓ 

تجديد وـ 3غسؾ القديـ مـ كقم الؾقؾ الـادض لؾقضقء وـ 2ؿ ـ التقؿ1

 غسؾ الؿقت.وـ 5الغسؾة الثاكقة, والثالثة يف القضقء وـ 4القضقء 

 : أَٛز جالث١احلاصٌ بٚايرٟ يف َع٢ٓ شٚاٍ اخلبح 

               التقؿؿ طـ كجاسة البدنوـ 2ـ مسح الـجاسة بالحجارة وكحقها 1

 الدبغ.وـ 3
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 َ ادل١بٖفصً يف أدىب
 كجس. وـ 3صاهر وـ 2ـ صفقر 1 املٝاٙ ثالث١:

 أدىبَ ادلبء اٌؽٙٛس:
 املا٤ ايطٗٛز ٜٓكطِ إىل أزبع١ أْٛاع: 

قر مـ وجف , وصاهر مـ صفوـ 3صفقر مؽروه وـ 2ـ صفقر غقر مؽروه 1

 صفقر محرم.  وـ 4وجف 

 ٚي٘ ضت صٛز: األٍٚ: طٗٛز غري َهسٚٙ  ايٓٛع

الؿسخـ وـ 2واآلبار والعققن واألهنار والحؿام  رواألمطا حارماء البـ 1      

الؿتغقر بالؿؽث وـ 4الؿسخـ بطاهر ولؿ يشتد حره وـ 3بالشؿس ولؿ يشتد حره 

الؿتغقر بؿجاورة وـ 6الؿتغقر بؿا يشؼ صقن الؿاء طـف ما لؿ يقضع دصًدا وـ 5

 مقتة.

 ايٓٛع ايجاْٞ: طٗٛز َهسٚٙ ٚي٘ مثإ صٛز: 

     طع كافقر ودهـ أو بؿؾح مائل و طقد دؿاريـ الؿتغقر بغقر مؿازج كؼ1

القسقر الؿستعؿؾ يف صفارة وـ 4الؿسخـ بؿغصقب وـ 3الؿسخـ بـجس وـ 2
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

ما وـ 6ما اشتد حره وـ 5مستحبة كتجديد وضقء وغسؾ جؿعة وغسؾة ثاكقة وثالثة 

 .خبثإزالة يف استعؿال ماء زمزم ـ و8ـ وماء بئر بؿؼربة 7اشتد برده 

 ٗٛز َٔ ٚد٘ ٚطاٖس َٔ ٚد٘: ايٓٛع ايجايح: ط

لطفارة كامؾة طـ ذي خؾت بف امرأة مؽؾػة هق الؿاء الطفقر: القسقر الو 

 خـثك.الرجؾ وال, فقرفع حدث الصبل والؿرأة وال يرفع حدث حدث

 ايٓٛع ايسابع: طٗٛز حمسّ:

كالؿغصقب, والؿسروق, والؿـفقب ال يرفع الحدث مطؾًؼا ويزيؾ  

 .فؿالعالخبث الطارئ مع حرمة است

 أدىبَ ادلبء اٌؽب٘ش:
 املا٤ ايطاٖس ي٘ مخظ صٛز: 

الؿستعؿؾ يف صفارة وـ 3الؿتغقر كثقرا بطاهر مؿازج وـ 2ـ ماء القرد 1

آخر غسؾة زالت وـ 5الؿغؿقس فقف يد دائؿ مـ كقم لقؾ كادض لقضقءوـ 4واجبة 

 الـجاسة هبا واكػصؾ غقر متغقر. 

جقز استعؿالف يف غقر حؽؿف: ال يرفع الحدث, وال يزيؾ الخبث, وي

 الطفارة.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 أدىبَ ادلبء إٌجظ:
 :  قطُإايٓذظ ا٤ امل

أو كان كثقرًا و تغقر ـ 2سة وهق دؾقؾ  تغقر, أو لؿ يتغقرما ودعت فقف كجاـ 1

 فقف أحد أوصافف الثالثة الطعؿ, والؾقن, والرائحة, دؾ التغقر أو كثر.

 املا٤ ايٓذظ ي٘ ثالخ صٛز: 

اكػصؾ طـ محؾ أو ـ  3دك الـجاسة وهق يسقرالأو ـ 2ـ تغقر بـجاسة 1

 الـجاسة دبؾ زوالفا.

 حؽؿف: ال يرفع الحدث و ال يزيؾ الخبث, و يحرم استعؿالف, إال لضرورة. 

 ثبة ا١ٔ٢خ
 . ةكجس آكقةوـ 2 ةصاهرآكقة ـ 1 اآل١ْٝ تٓكطِ إىل قطُني:

 اآل١ْٝ ايطاٖس٠ جيٛش اضتعُاهلا إال أزبع١:

 الؿضبب بالػضة. وـ 4الؿضبب بالذهب وـ 3لػضة آكقة اوـ 2ـ آكقة الذهب 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 : بجالث١ غسٚطاضتعُاٍ املطبب جيٛش ٚ

أن تؽقن الضبة وـ 3أن تؽقن الضبة يسقرة وـ 2أن تؽقن الضبة مـ فضة ـ 1

 لحاجة.

 ثبة االعزٕجبء
 ١: َساتب االضتٓذا٤ ٚاالضتذُاز أزبع

أن ويؽره ـ 4 ؼطأن يستجؿر فوـ 3أن يستـجل فؼط و ـ2ـ أن يستجؿر ثؿ يستـجل 1

 يستـجل ثؿ يستجؿر, فنن فعؾ صح.

 ١ عػس: مخطَطتشبات االضتٓذا٤ 

أطقذ باهلل مـ الخبث دقل وـ 2ـ دقل بسؿ اهلل طـد دخقل الخالء 1

د هلل الذي الحؿدقل وـ 4 دقل غػراكؽ طـد الخروج مـ الخالءوـ 3والخبائث 

تؼديؿ رجؾف وـ 6تؼديؿ رجؾف القسرى دخقال وـ 5 اينأذهب طـل األذى وطاف

بعده يف وـ 8اطتؿاده طؾك رجؾف القسرى طـد دضاء الحاجة ـ و7 القؿـك خروجا

مسح ذكره بقده القسرى وـ 11ارتقاده لبقلف مؽاكـا رخقا ـ و11 هاستتاروـ 9فضاء 

                تحقلف مـ مقضعف لقستـجل إن خاف تؾقثاوـ 13كرته ثالثا وـ 12ثالثا 

 تعالف.ـ واك15ـ وتغطقة رأسف 14
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 َهسٖٚات االضتٓذا٤ عػس٠: 

      مـ األرضرفع ثقبف دبؾ دكقه وـ 2 فقف ذكر اهلل تعالكـ الدخقل بشلء 1

البقل يف شؼ والبقل يف إكاء بال حاجة والبقل يف كار وـ 4ـ الؽالم يف الخالء3

                 قده القؿـكاالستـجاء بوـ 6مس فرجف بقؿقـف بال حاجة وـ 5 والبقل يف رماد

استؼبال الؼبؾة واستدبارها يف وـ 9استؼبال الـقريـ وـ 8 قده القؿـكاالستجؿار بو ـ7

 استؼبال مفب الريح. وـ 11االستـجاء 

 ٚال ٜهسٙ ايبٍٛ قا٥ُا بػسطني:  

 أن يلمـ كاضرا. وـ 2ـ أن يلمـ تؾقيثا 1

 حمسَات االضتٓذا٤ ضت١: 

بقلف يف صريؼ مسؾقك وـ 3 لبثف فقق حاجتفوـ 2استؼبال الؼبؾة واستدبارهاـ 1

                  بقلف بقـ دبقر الؿسؾؿقـوـ 4وضؾ كافع وتحت شجرة مثؿرة مؼصقدة 

 دخقل الخالء بالؿصحػ. وـ 6ـ ومتشؿس زمـ الشَتاء ومتحدث الـَّاس 5

 حيسّ اضتكباٍ ايكب١ً بػسطني:

 ائؾ.أن يؽقن بال حوـ 2ـ أن يؽقن يف الصحراء 1 

 طعف طؾك وتر. أن يؼ ضٓٔ االضتذُاز:
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط االضتٓذا٤ أزبع١: 

سبع غسالت لؾؼبؾ والدبر وـ 3 اأن يؽقن الؿاء صفقروـ 2ـ أن يؽقن بؿاء 1

 اإلكؼاء. وـ 4

 غسٚط االضتذُاز ثالث١: 

أن ال وـ 3ـ مـؼقة 2مسحات تعؿ كؾ مسحة الؿحؾ.  ثالثأن يؿسح ـ 1

 الخارج مقضع العادة. ىيتعد

 غسٚط املطتذُس ب٘ أزبع١: 

أن يؽقن وـ 4أن يؽقن يابسا وـ 3أن يؽقن مباحا وـ 2ن يؽقن صاهرا ـ أ1

 مـؼقا.

 ال ٜصح االضتذُاز بطت١ أغٝا٤: 

             بؿحرتموـ 5بطعام ولق لبفقؿة وـ 4بروث وـ 3بعظؿ وـ 2ـ بـجس 1

 بؿتصؾ بحققان. وـ 6
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة اٌغٛان ٚعٕٓ اٌٛظٛء
 املٛاضع اييت ٜطٔ ايتطٛى ؾٝٗا ثالث١: 

 الؾثة.  وـ 3الؾسان وـ 2ن ـ األسـا1

 غسٚط ايطٛاى ضت١: 

ال يتػتت يف وـ 6ـ ال يجرح 5 ـ مـؼ  4ـ رصب 3ـ  لقـ 2بعقد أن يؽقن ـ 1

 الػؿ. 

 خردة. وـ 2ـ أصبع 1 ال ٜصح ايتطٛى بػ٦ٝني:

 عٓد: اعػس َٛضع سدأٜتأند ايطٛاى يف 

تغقر وـ 5االكتباه مـ الـقم وـ 4دراءة الؼرآن وـ 3الصالة وـ 2القضقء ـ 1

صػرة وـ 9إصالة السؽقت وـ 8دخقل الؿـزل وـ 7دخقل الؿسجد وـ 6رائحة الػؿ 

 طـد حضقر القفاة.وـ 11خؾقُّ الؿعدة مـ الطعام وـ 11األسـان 

 ضٓٔ ايطٛاى ثالث١: 

أن يستاك وـ 3 أن يبتدأ بجاكب فؿف االيؿـوـ 2ـ أن يستاك بقده القسرى 1

 .طرضا مـ الثـايا إلك األضراس
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 تطٛى خبُط١ أغٝا٤: ايٜٚهسٙ 

 .ـ ودصب5ـ وصرفاء 4الرائحة  ـ وزكل3ـ ورمان 2ـ بعقد آس 1

 فصً يف عٕٓ اٌفؽشح
 خص١ً:    ٠سد٣ عػسإضٓٔ ايؿطس٠ 

            حػ الشاربوـ 4حؾؼ العاكة وـ 3كتػ اإلبط وـ 2ـ تؼؾقؿ األضافر 1

يف الؿرآة  الـظروـ 7االكتحال كؾ لقؾة يف كؾ طقـ ثالثا وـ 6إطػاء الؾحقة وـ 5

ـ وتسريح 11التقامـ. وـ 11اإلدهان غبا و ـ9التطقب بالطقب وـ 8ودقل ما ورد 

 شعر.

 نٝؿ١ٝ تكًِٝ األظؿاز:

يسـ أن يؼؾؿ مخالػا, فقبدأ بخـصر القؿـك, ثؿ القسطك, ثؿ اإلهبام, ثؿ 

البـصر, ثؿ السبابة: ثؿ إهبام القسرى, ثؿ القسطك, ثؿ الخـصر, ثؿ السبابة, ثؿ 

 البـصر.

 يؿـاها خقابس يسراها أو خسب  افركؿ طؾك السـة واألدبدؾؿقا أض
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٚهسٙ مخط١ أغٝا٤:  

   قر الشقب بسقاد يف غقر حربقتغوـ 3كتػ الشقب وـ 2ـ ثؼب أذن صبل 1

 الختان دبؾ السابع.وـ 5الؼزع , ويحرم إن كان تشبفا وـ 4

 أغٝا٤: مخط١حيسّ ٚ

             الـؿصوـ 2لؼبضة مـفا ـ حؾؼ الؾحقة وال بلس بلخذ ما زاد طؾك ا1

 .ـ ووصؾ شعر بشعر5القشؿ وـ 4القشر وـ 3

 ثبة فشٚض اٌٛظٛء ٚصفزٗ
 أعطا٤ ايٛض٤ٛ أزبع١: 

 الرأس.وـ 4الرجالن وـ 3القدان وـ 2ـ القجف 1

 ١: تطعغسٚط ايٛض٤ٛ 

         إزالة الحائؾوـ 6 الؿاءوـ 5الـقة وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

دخقل القدت لدائؿ وـ  9تؼدم االستـجاء أو االستجؿار وـ 8اكؼطاع الؿقجب و ـ7

 الحدث.



 

 

12 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط اي١ٝٓ ضبع١:

طدم وـ 6التعققـ وـ 5العؾؿ بالؿـقي وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 طدم تعؾقؼفا.وـ 7دطعفا 

 َبطالت اي١ٝٓ ثالث١: 

 الشؽ يف الـقة.                       وـ 3الرتدد يف دطعفا وـ 2ـ دطعفا يف أثـاء العبادة 1

 :ثالث١ اي١ٝٓ يف ايٛض٤ٛصؿ١ 

ـ أو 3 تجب لف الطفارة ـ أو دصد استباحة ما2ؼصد رفع الحدث يأن  ـ1

 .لطفارةدصد ما تسـ لف ا

 غسٚط املا٤ اثٓإ:

 ـ وأن يؽقن مباحا.2ـ أن يؽقن صفقرا 1

 ايٛض٤ٛ ضت١: ؾسٚض

ـ مع غسؾ القديوـ 2الستـشاق , و مـف الؿضؿضة و اـ غسؾ القجف1

          غسؾ الرجؾقـ مع الؽعبقـوـ 4, و مـف األذكان مسح الرأس كؾفوـ 3الؿرفؼقـ 

 .لؿقاالةاوـ 6 الؿذكقرةالرتتقب بقـ األطضاء وـ 5

 . وجفاًل  ,اقً التسؿقة  مع الذكر و تسؼط سف ٚٚادب٘:
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ١ َٛاضع:مخطجتب ايتط١ُٝ يف 

غسؾ يدي دائؿ مـ كقم لقؾ كادض وـ 4ؿؿ التقوـ 3الغسؾ وـ 2ـ القضقء 1

 .ـ غسؾ الؿقت5 لقضقء

 ٚضٓٔ ايٛض٤ٛ ثالث١ عػس: 

ـ والبداءة دبؾ غسؾ 4ـ وغسؾ الؽػقـ ثالثا 3ـ والسقاك 2ـ استؼبال الؼبؾة 1

والؿبالغة يف  ـ6ـ والؿبالغة فقفؿا لغقر الصائؿ 5القجف بالؿضؿضة واالستـشاق 

ـ وأخذ ماء جديد 9ـ وتخؾقؾ األصابع 8ثقػة ـ وتخؾقؾ الؾحقة الؽ7 سائر األطضاء

                 ـ والغسؾة الثاكقة والثالثة11ـ وتؼديؿ القؿـك طؾك القسرى 11لألذكقـ 

ـ وأن يتقلك وضقؤه بـػسف مـ 13ـ واستصحاب ذكر الـقة إلك آخر القضقء 12

 غقر معاوكف.           

 :اثٓإ ايطٓٔ بعد ايؿساؽ َٔ ايٛض٤ٛ

أشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ »ـ ودقل: 2ه إلك السؿاء ـ رفع بصر1

لف, وأشفد أن محؿدا طبده ورسقلف, الؾفؿ اجعؾـل مـ التقابقـ واجعؾـل مـ 

الؿتطفريـ, سبحاكؽ وبحؿدك, أشفد أن ال إلف إال أكت, أستغػرك وأتقب 

 «.إلقؽ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 اء طـ األطضاء. ـ وكػض الؿ2ـ أن يزيد أكثر مـ ثالث 1 :اثٓإ َهسٖٚات ايٛض٤ٛ

 ـ معقكتف.2ـ تـشقػ أطضائف 1 :اثٓإ َباسات ايٛض٤ٛ

 ثبة ادلغخ ػٍٝ اخلفني
 املُطٛسات أزبع١:

 الجبقرة. وـ 4الخؿار وـ 3العؿامة وـ 2والجقارب  انـ الخػ1

 غسٚط املطح ع٢ً اخلؿني عػس٠:

ألكثر كا ساتريـ أن يؽقوـ 3أن يؽقكا مباحقـ وـ 2ـ أن يؽقكا صاهريـ 1

إمؽاكقة وـ 6اء لبسفؿا بعد كؿال الطفارة بالؿوـ 5فؿا قـػسأن يثبتا بوـ 4وض لؿػرا

أن يؽقن الؿسح يف الطفارة الصغرى وـ 8طدم وصػفؿا البشرة وـ 7 الؿشل هبؿا

 أن يؽقن الؿسح يف الؿدة الشرطقة.وـ 11أن يؿسح ضاهر الخػ وـ 9

 غسٚط املطح ع٢ً ايعُا١َ تطع١:

أن تؽقن ساترة ألكثر وـ 3ن مباحة  أن تؽقوـ 2ـ أن تؽقن صاهرة 1

أن تؽقن محـؽة أو ذات وـ 5لبسفا بعد كؿال  الطفارة بالؿاء و ـ4الؿػروض 

أن يستقطب الؿسح الؼدر و ـ 7يؽقن الؿسح يف الؿدة الشرطقة أن وـ 6ذؤابة 

 أن تؽقن لؾرجؾ. وـ  9أن يؽقن الؿسح يف صفارة الحدث األصغر وـ 8القاجب 



  

 

15 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 :مثا١ْٝاز غسٚط املطح ع٢ً اخلُ

الطفارة بالؿاء لبسفا بعد كؿال وـ 3أن تؽقن مباحة  وـ 2ـ أن تؽقن صاهرة 1

ـ أن 6أن يؽقن الؿسح يف الؿدة الشرطقة  وـ 5أن تؽقن مدارة تحت حؾقدفـ وـ 4

     ـ أن يؽقن الؿسح يف صفارة الحدث األصغر7يستقطب الؿسح الؼدر القاجب 

 أن يؽقن لؾـساء فؼط.وـ 8

 ع٢ً اجلبري٠ مخط١:غسٚط املطح 

أن تؽقن طؾك ددر وـ 3أن يضعفا طؾك صفارة وـ 2ـ أن تؽقن صاهرة 1

 أن يؿسح جؿقع الجبقرة. وـ 4الحاجة 

 َد٠ املطح:

 فقؿسح الؿؼقؿ يقمًا و لقؾة, و يؿسح الؿسافر ثالثة أيام بؾقالقفـ.

 َبطالت املطح ثالث١: 

 طالت القضقء.مبوـ 3اكتفاء مدة الؿسح وـ 2ـ ضفقر بعض محؾ الػرض 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 اٌٛظٛء خفصً صف
     ـ ثؿ يتؿضؿض , ويستـشؼ4ـ ثؿ يغسؾ كػقف 3ـ ثؿ يسؿل 2ـ أن يـقي 1 

ـ ثؿ يؿسح رأسف كؾف مع األذكقـ 7ـ ثؿ يغسؾ يديف مع الؿرفؼقـ 6 فـ ويغسؾ وجف5

 ـ ثؿ يغسؾ رجؾقف مع الؽعبقـ. 8مرة واحدة 

 ْٛاقض ايٛض٤ٛ مثا١ْٝ:

خارج مـ بؼقة البدن غقر السبقؾقـ بشرط الوـ 2ـ الخارج مـ السبقؾقـ 1

 .قر البقل والغائطكقكف بقال أو غائطا وغ

  الؽثرة.وـ 2ـ الـجاسة 1 :ٜػرتط ي٘ غسطإ

بجـقن أو إغؿاء أو سؽر أو كقم إال الـقم القسقر مـ الؼاطد زوال العؼؾ وـ 3 

   فقةمس بشرة الرجؾ األكثك , أو األكثك الرجؾ بشوـ 5مس الػرج وـ 4أو الؼائؿ 

 .ردةالوـ 8 مـ اإلبؾ خاصةؿ ؾحالأكؾ وـ 7غسؾ الؿقت وـ 6

 غسٚط ايٓكض مبظ ايؿسز مخط١: 

أن يؽقن الػرج وـ 3أن يؽقن الػرج أصؾقا وـ 2ـ أن يؽقن الػرج متصال 1

أن يؽقن وـ 5أن يؽقن الؿس بالقد بظفر كػف أو بطـف أو بحرففا وـ 4فرج أدمل 

  .الؿس بال حائؾ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ا ال ٜٓكض ايٛض٤ٛ عػس٠: األغٝا٤ اييت ملطٗ

الؿؾؿقس بدكف وـ 6حائؾ مع وـ 5األمرد وـ 4الظػر وـ 3الشعر وـ 2ـ السـ 1

كتشار ذكر واـ 11محؾ الػرج البائـ لؿس وـ 9لؿس الخـثك وـ 8 انالخصقتوـ 7

 طـ فؽر وتؽرار كظر.

 حيسّ ع٢ً احملدِخ سدثًا أصػس ثالث١ أغٝا٤:

 .حػمس الؿصوـ 3 الطقافوـ 2ـ الصالة 1

 ٚحيسّ ع٢ً احملدخ سدثا أنرب مخط١ أغٝا٤: 

الؾبث يف وـ 5ة  الؼرآن دراءـ و4 مس الؿصحػوـ 3الطقاف وـ 2ـ الصالة 1

 .الؿسجد

 جيٛش يًُشدخ سدثا أنرب:  

 الؾبث يف الؿسجد بالقضقء. وـ 2ـ طبقر الؿسجد لؾحاجة 1



 

 

18 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة اٌغغً
 َٛدبات ايػطٌ ضبع١:

ـ وإسالم الؽافر                4الحشػة ـ وتغقب 3ـ واكتؼالف 2ـ خروج الؿـل 1

 ـ والؿقت.7ـ والـػاس 7ـ والحقض 5

 غسٚط خسٚز املين ثالث١: 

 أن يؽقن مـ مخرجف الؿعتاد.وـ 3 أن يؽقن بؾذة وـ 2يؽقن دفؼا ـ أن 1

 صٛز خسٚز املين ثالث١: 

 ـ أن يخرج بعد االغتسال.3ـ أن يـتؼؾ , وال يخرج 2ـ أن يـتؼؾ ويخرج 1

 ١:ثالثتػٝب احلػؿ١ ب ايػطٌ بٚدٛغسٚط 

 .بال حائؾـ 3يف فرج أصؾل أن تدخؾ ـ 2أصؾقة أن تؽقن الحشػة ـ 1

   أسهاّ تػٝٝب احلػؿ١ أزبع١:

 حتسِٜ ضت١ أغٝا٤:ـ 1

ـ ومس 5ـ وسجقد التالوة 4ـ وسجقد الشؽر 3ـ والطقاف 2ـ الصالة 1

 ـ والؾبث يف الؿسجد إال بقضقء.6ـ ودراءة الؼرآن 5الؿصحػ 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ١ أغٝا٤:مخطدٛب ايهؿاز٠ يف ٚٚـ 2

       القطء يف الـػاسوـ 3القطء يف الحقض وـ 2رمضان هنار ـ بالقطء يف 1

 .ـ والقطء يف اإلحرام5 ـ والؽػارة طؾك الحالػ طؾك طدم القطء4

 ١ أَٛز:مخطٜٚؿطد ـ 3

 والعؿرة.ـ 5ـ والحج 4ـ واالطتؽاف 3ـ والصقم 2ـ الصالة 1

 ٜٚٛدب عػس٠ أغٝا٤:ـ 4

ـ ولحقق القلد 6ـ والرجؿ 5ـ والتغريب 4ـ والجؾد 3ـ واالسترباء 2دة ـ الع1

          ـ والػقئة يف اإليالء9ـ وتحصقـ الزوجقـ 8ـ وإزالة اإلجبار طـ الؽبقرة, 7

 الغسؾ. وـ 11

 ـ والدة بال دم. 2ـ والدة بدم 1 ايٛالد٠ قطُإ:

 فنن كاكت القالدة طارية طـ الدم ال غسؾ فقفا.

 ايػطٌ:  اجيب ؾٝٗا ايٛض٤ٛ ٜٚطٔ ؾٝٗ ايصٛز اييت

 فادة مـ الجـقن. اإلوـ 3غؿاء فادة مـ اإلاإلوـ 2ـ تغسقؾ الؿقت 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط صش١ ايػطٌ مثا١ْٝ:

إباحة وـ 6صفقرية الؿاء وـ 5الـقة وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2 اإلسالمـ 1

 ـػاس., ودم الاكؼطاع الؿقجب, كاكؼطاع دم الحقضوـ 8إزالة الحائؾ وـ 7الؿاء 

 :ٚادب٘ ٚاسد

 .التسؿقة مع الذكر, و تسؼط سفقًا و جفال 

 :ٚ ؾسض٘

 أن يعؿ بالؿاء جؿقع البدن , و داخؾ فؿف و أكػف.  

 ضٓٔ ايػطٌ مثا١ْٝ:

            القضقء دبؾ الغسؾوـ  3غسؾ ما تؾقث وـ 2غسؾ الؽػقـ ثالثا  ـ 1

غسؾ ددمقف يف مؽان وـ 7الحثق طؾك الرأس ثالثا  وـ  6الدلؽ وـ 5التقامـ  وـ 4

 الؿقاالة.وـ 8آخر 

 اي١ٝٓ يف ايػطٌ هلا ثالخ أسٛاٍ:

إذا أصؾؼ الـقة ولؿ يعقـ أحدهؿا ارتػعا وـ  2ـ إذا كقى رفع الحدثقـ ارتػعا 1

 إذا كقى رفع الحدث األكرب ارتػع هق فؼط.وـ 3
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 فصً صفخ اٌغغً
  كامؾ.وـ 2ـ مجزئ 1  ايػطٌ ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 أتٞ ؾٝ٘ بأزبع١ أغٝا٤:ايػطٌ اجملصئ ٜ

 تعؿقؿ البدن. وـ 4الؿضؿضة , واالستـشاق وـ 3التسؿقة وـ 2ـ الـقة 1

 ايػطٌ ايهاٌَ ٜأتٞ ؾٝ٘ بعػس٠ أغٝا٤:

                   غسؾ ما بف أذىوـ 4غسؾ الؽػقـ ثالثا وـ 3التسؿقة وـ 2ـ الـقة 1

ـ 9التقامـ وـ 8دلؽ البدن وـ 7إفاضة الؿاء طؾك رأسف ثالثا وـ 6القضقء وـ 5

 غسؾ ددمقف مؽاكا آخر. وـ 11تعؿقؿ البدن و

 معاودة القطء.وـ 3األكؾ وـ 2ـ الـقم 1 : يًذٓب يف ثالخ ساالتايٛض٤ٛ ٜطٔ 

 يف ساي١ ٚاسد٠:ٚجيب عًٝ٘ ايٛض٤ٛ 

 إذا لؿ يغتسؾ وأراد الؾبث يف الؿسجد.

 األغطاٍ املطتشب١ ضت١ عػس  

الغسؾ لصالة وـ 3غسقؾ مقت الغسؾ مـ توـ 2ـ الغسؾ لصالة  الجؿعة 1

الغسؾ وـ 6الغسؾ لصالة االستسؼاء و ـ5الغسؾ لصالة الؽسقف وـ 4لعقديـ ا

الغسؾ لالستحاضة لؽؾ وـ 8الغسؾ لإلفادة مـ اإلغؿاء وـ 7لإلفادة مـ الجـقن 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

             الغسؾ لإلحرام بحج أو طؿرة أو هبؿا حتك لحائض و كػساءـ و9 صالة

          الغسؾ لدخقل حرم مؽةوـ 11حتك مع حقض  الغسؾ لدخقل مؽةوـ 11

الغسؾ لطقاف وـ 14الغسؾ لطقاف الزيارة وـ 13الغسؾ لؾقدقف بعرفة وـ 12

 الغسؾ لرمل الجؿار.وـ 16الغسؾ لؾؿبقت بؿزدلػة وـ 15القداع 

 ثبة اٌز١ُّ
 أضباب ايتُِٝ اثٓإ:

 العجز طـ استعؿال الؿاء.وـ 2ـ فؼد الؿاء 1

 طٗاز٠ املا٤ يف ثالث١ أغٝا٤:  ايتُِٝ ٜٓٛب عٔ 

 التقؿؿ طـ غسؾ وـ 3التقؿؿ طـ الغسؾ وـ 2ـ التقؿؿ طـ القضقء1

 كجاسة طؾك البدن.

 غسٚط صش١ ايتُِٝ ضبع١:

االستـجاء أو االستجؿار وـ 5التؿققز وـ 4الـقة وـ 3العؼؾ و ـ2ـ  اإلسالم 1

 .أن يؽقن التقؿؿ برتابوـ 7الة دخقل ودت الصوـ 6
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 أزبع١:غسٚط ايرتاب 

 ال يؽقن محرتدا. وـ 4لف غبار يعؾؼ بالقد وـ 3ـ مباحا 2صفقرا أن يؽقن ـ 1 

 ٚقت ايتُِٝ: 

 ـ أو أبقحت كافؾة. 2ـ إذا دخؾ ودت فريضة 1

 ؾسٚض ايتُِٝ مخط١:

الرتتقب يف الطفارة وـ 3مسح يديف إلك الؽقطقـ وـ 2ـ مسح وجفف 1

             الة يف الطفارة الصغرىالؿقاوـ 4 الصغرى ال الؽربى فقبدأ بقجفف ثؿ يديف

 .  لف مـ حدث أو كجاسة تعققـ الـقة لؿا تقؿؿوـ 5

 :ٚاسد ٚٚادب٘

 التسؿقة مع الذكر , و تسؼط سفقًا وجفالً.

 َبطالت ايتُِٝ مخط١:

وجقد الؿاء إذا تقؿؿ وـ 3مبطالت القضقء والغسؾ وـ 2 ـ خروج القدت1

 خؾع ما يؿسح طؾقف.وـ 5الؼدرة طؾك استعؿال الؿاء وـ 4لػؼده 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 فصً صفخ اٌز١ُّ
يضرب الرتاب بقديف مػرجتل ـ و3ـ ثؿ يسؿل 2أن يـقي الؿتقؿؿ ـ 1

ـ و كػقف براحتقف إلك 5ـ ويؿسح وجفف بباصـ أصابعف 4األصابع ضربة واحدة, 

 ـ ويخؾؾ أصابعف.6كقطقف 

 ثبة إصاٌخ إٌجبعخ
 ة. كجاسة حؽؿقوـ 2ـ كجاسة طقـقة 1 ايٓذاض١ تٓكطِ إىل قطُني:

 أَٛز:  أزبع١تطٗري ايٓذاضات ايطاز١٥ ع٢ً حمٌ طاٖس بٛاسد َٔ 

 سبع غسالت مع الرتابوـ 4سبع غسالت وـ 3غسؾة واحدة وـ 2ـ الرش 1

 الرش يؽقن مـ بقل الغالم الذي لؿ يلكؾ الطعام بشفقة. 

 الـجاسة طؾك األرض , تغسؾ غسؾة واحدة فؼط. 

 . بع غسالت بدون ترابالؿؽان تغسؾ سالـجاسة طؾك الثقب والبدن و

 .كجاسة الؽؾب , والخـزير تغسؾ سبع غسالت إحداها برتاب

 ايطسم اييت ال تطٗس املتٓذظ ضت١: 

 الـار. وـ 6الجػاف وـ 5االستحالة وـ 4الدلؽ وـ 3الريح وـ 2ـ الشؿس 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 األغٝا٤ اييت تطٗس بٓؿطٗا ثالث١: 

الؿاء وـ 3صاهرا  االعؾؼة إذا صارت حققاكوـ 2ـ الخؿر إذا تخؾؾت بـػسفا 1

 الؽثقر إذا زال تغقره بـػسف. 

 عػس٠: تاايٓذاضات اثٓ

               الدموـ  6الخؿر وـ  5الؿذي وـ  4القدي وـ 3الغائط  وـ 2البقل ـ 1

الحققان وـ 12الخـزير وـ  11الؽؾب وـ  11الؼلء وـ  9الؿقتة وـ  8الصديد وـ  7

 الغقر ملكقل إذا كان فقق الفرة.

 ٓٝات َٔ ايٓذاض١ عػس: املطتج

    مقتة البحروـ 6 فاريشوـ 5 هاوبروـ 4 فاصقفوـ 3 فاسـوـ 2 الؿقتة ـ شعر1

الؿعػق وـ 11الخؿر إذا تخؾؾت بـػسفا وـ 9مقتة اإلكسان وـ 8الجراد مقتة وـ 7

 طـف.

 ايدَا٤ ايطاٖس٠ أزبع١: 

الشفقد دم وـ 4دم ماال كػس لف سائؾة وـ 3دم السؿؽ وـ 2ـ الدم يف العروق 1

 طؾقف. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة احل١ط
 شَٔ احلٝض:

ال حقض وـ 3ال حقض بعد خؿسقـ سـة وـ 2ـ ال حقض دبؾ تسع سـقـ 1

 مع حؿؾ. 

 قدز احلٝض: 

غالب الحقض وـ 3خؿسة طشر يقما  أكثرهوـ 2, ولقؾة ـ أدؾ الحقض يقم1

 .ةأو سبع أيام, ست

 َد٠ ايطٗس بني احلٝطتني:

ال حد ألكثر الطفر الذي وـ 2يقما ـ أدؾ الطفر بقـ الحقضتقـ ثالثة طشر 1

 بقـ الحقضتقـ.

 :أغٝا٤ حيسّ باحلٝض تطع١

           الطقافوـ 5الصقم وـ 4الصالة وـ 3الطالق وـ 2ـ القطء يف الػرج 1

الؿرور يف وـ 9الؾبث يف الؿسجد وـ 8مس الؿصحػ وـ 7دراءة الؼرآن وـ 6

 الؿسجد.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٛدب مخط١ أغٝا٤:احلٝض 

الحؽؿ وـ 5االطتداد بف وـ 4الؽػارة بالقطء فقف وـ 3 البؾقغوـ 2ـ الغسؾ 1

 برباءة الرحؿ يف االطتداد بف.

 أسهاّ احلا٥ض بعد اْكطاع ايدّ ٚقبٌ االغتطاٍ: 

 يباح الطالق. وـ 2 ويصحالصقم ـ يباح 1

 أسهاّ احلا٥ض بعد االغتطاٍ:  

 يصح كؾ ما حرم بالحقض. 

 فصً يف إٌفبط
 ايٓؿاع: قدز 

 ًا و ال حد ألدؾف.أكثره أربعقن يقم

 أسهاّ دّ ايٓؿاع مثا١ْٝ: 

تحريؿ وـ  4تحريؿ القطء وـ 3سؼقط أداء الصقم وـ  2ـ سؼقط الصالة 1

تحريؿ وـ 7تحريؿ دراءة الؼرآن وـ 6تحريؿ الؾبث يف الؿسجد ـ و5 دخقل الؿسجد

 تحريؿ الطقاف. وـ 8مس الؿصحػ 
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 نتاب ايصال٠

 عادؾ.  الـ 3بالغ الـ 2سؾؿ ؿالـ 1 :ايصًٛات اخلُظعًٝ٘ جتب غسٚط َٔ 

 ـ كػساء. 2 ـ حائض1 ال تصح ايصال٠ ٚال جتب ع٢ً:ٚ

 ثالث١: ع٢ً ايصال٠  ا٤قطجيب ٚ

مـ زال طؼؾف بسؽر وـ 3مـ زال طؼؾف بنغؿاء وـ 2ـ مـ زال طؼؾف بـقم 1

 دواء. وكحقه كشرب 

 كافر. وـ 2ـ مجـقن 1 ٚال تصح ايصال٠ َٔ:

 ثالث١:ايكادز ايرانس إال عٔ ٚقتٗا ع٢ً ٚحيسّ تأخري ايصال٠ 

 مشتغؾ بشرصفا الذي يحصؾف دريبا.وـ 3كاوي الجؿع وـ 2ـ كائؿ 1

 ثبة األراْ ٚاإللبِخ
 ُٖا ؾسضا نؿا١ٜ خبُط١ غسٚط:  

          ـ  لؾصؾقات الخؿس الؿؽتقبة4ـ  الؿؼقؿقـ 3ـ األحرار 2ـ لؾرجال 1

 ـ الؿمداة. 5



  

 

29 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط املؤذٕ مثا١ْٝ: 

 أن يؽقن كاصؼاـ 6 أن يـقي ـ5 امؿقزـ 4 اذكرـ 3 طادالـ 2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1

 الظاهرة.  ال العدالةطدأن يؽقن ـ 8

 ٜطٔ يف املؤذٕ ضت١ أغٝا٤: 

أن يجقب وـ 6ـ بصقرا 5ـ بالغا 4ـ طالؿا بالقدت 3ـ أمقـا 2صقتا أن يؽقن ـ 1

 كػسف.

 غسٚط صش١ األذإ ٚاإلقا١َ أزبع١:  

ـ أن يؽقن بعد 4ـ أن يؽقن مـ واحد 3ا ـ أن يؽقن متقالق2ـ أن يؽقن مرتبا 1

 دخقل القدت لغقر فجر. 

 ضٓٔ األذإ تطع١: 

جاطال ـ 6ـ دائؿا 5ـ مستؼبؾ الؼبؾة  4ا ـ متطفر3ـ طؾك طؾق 2 تؾفيرأن ـ 1 

           يؿقـا وشؿاال تقــ مؾتػتا يف الحقعؾ8غقر مستدير  ـ7إصبعقف السبابتقـ يف أذكقف 

 . خقر مـ الـقم مرتقـ الصبح: الصالة ـ  دائال بعدهؿا يف أذان9

 ضٓٔ اإلقا١َ ثالث١: 

 يؼقؿ يف مؽاكف إن سفؾ.وـ 3يؼقؿ مـ أذن وـ 2يحدرها أن ـ 1
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 َهسٖٚات األذإ أزبع١: 

الجؾقس بال وـ 3كالم يسقر غقر محرم وـ 2ـ سؽقت صقيؾ بال حاجة 1

 األذان الؿؾحقن.وـ 4طذر 

 َبطالت األذإ ٚاإلقا١َ: 

وإذا ـ 3يسقر محرم وـ 2وهق ما تػقت بف الؿقاالة يف القضقء ـ  فصؾ كثقر 1

 دبؾ القدت إال لػجر بعد كصػ الؾقؾ.أذن 

 ٜٚطٔ يطاَع األذإ ٚاإلقا١َ مخط١ أغٝا٤:  

 لـبل بعد فراغالصالة طؾك اوـ 3 تقـحقدؾتف يف الحقعؾوـ 2متابعتف سرا ـ 1

لؼائؿة آت محؿدا ـ ودقل: الؾفؿ رب هذه الدطقة التامة والصالة ا4 األذان

دقلف بعد التثقيب وـ 4القسقؾة والػضقؾة وابعثف مؼاما محؿقدا الذي وطدتف 

ـ وسـ أن يؼقل طـد أذان الؿغرب الؾفؿ هذا ادبال لقؾؽ وإدبار 5صددت وبررت 

 هنارك وأصقات دطاتؽ فاغػر لل وارحؿـل.
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 ثبة ششٚغ اٌصالح
 غسٚط ايصال٠ تطع١:

سرت وـ 6دخقل القدت وـ 5ـ الطفارة  4قز التؿقوـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 ـ الـقة.9استؼبال الؼبؾة وـ 8جتـاب الـجاسات وا ـ7العقرة 

 ٚال تصح ايصال٠ ؾسضا ٚال ْؿال يف عػس٠ َٛاضع:

ـ والؿزبؾة ولق 4الؿجزرة وـ 3يف األرض الؿغصقبة وـ 2 ةيف الؿؼرب ـ1

ـ وأسطحة 9حؿام ـ وال8ـ ودارطة الطريؼ 7ـ وأططان اإلبؾ 6ـ والحش 5صاهرة 

ـ وال يصح الػرض يف الؽعبة, والحجر مـفا وال طؾك 11هذه األماكـ مثؾفا 

 ـ الـذر.2ـ الـػؾ 1ضفرها إال: 

 أزنإ ايصال٠ أزبع١ عػس:

         ػاتحةدراءة الوـ 3تؽبقرة اإلحرام وـ  2ـ الؼقام يف الػرض مع الؼدرة 1

االطتدال مـف وـ 7طضاء السبعة السجقد طؾك األوـ 6االطتدال مـف وـ 5الركقع وـ 4

الجؾقس وـ 11التشفد األخقر وـ 11الطؿلكقـةوـ 9لجؾقس بقـ السجدتقـ اوـ 8

الرتتقب بقـ وـ 13الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وـ 12لؾتشفد األخقر 

 .تانالتسؾقؿوـ 14األركان 
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 غسٚط تهبري٠ اإلسساّ اثٓا عػس: 

أن يؼقلفا بعد االستؼبال حقث شرط وـ 2ـ إيؼاطفا بعد االكتصاب لؾػرض 1

طدم مد هؿزة وـ 6لػظ أكرب وـ 5أن تؽقن بالعربقة لؾؼادر وـ 4لػظ الجاللة وـ 3

الرتتقب بقـ وـ 9الجاللة.  بعدطدم واو وـ 8طدم مد هؿزة أكرب و ـ7الجاللة 

دخقل وـ 11ؿقع حروففا إذا لؿ يؽـ ماكع أن يسؿع كػسف جوـ 11الجاللة وأكرب 

ؽبقرة الؿلمقم بعد فراغ إمامف مـ الراء مـ توـ 12الة وإباحة الـافؾة ودت الص

 أكرب.

 ٚادبات ايصال٠ مثا١ْٝ:

لإلمام و الؿـػرد ال دقل سؿع اهلل لؿـ حؿده و ـ2ـ تؽبقرات االكتؼال 1

دقل وـ 4دقل ربـا و لؽ الحؿد لؾؽؾ لإلمام و الؿلمقم و الؿـػرد و ـ3الؿلمقم 

   دقل سبحان ربل األطؾك يف السجقد مرةوـ 5قع مرة  سبحان ربل العظقؿ يف الرك

الجؾقس لؾتشفد وـ 8التشفد األول وـ 7دقل رب اغػر لل بقـ السجدتقـ مرة وـ 6

 األول.

 :يف غ٦ٝني جيب اجلٗس ع٢ً اإلَاّ ٚاملأَّٛ ٚاملٓؿسد

 جبات الؼقلقة.االقوـ 2ـ األركان الؼقلقة 1
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 فصً عٕٓ اٌصالح
 ني:تٓكطِ ضٓٔ ايصال٠ إىل قطُ

 ـ ســ فعؾقة.2ـ ســ دقلقة 1

 ضٓٔ األقٛاٍ إسد٣ عػس:

ـ دقلف بعد تؽبقرة اإلحرام: سبحاكؽ الؾفؿ وبحؿدك وتبارك اسؿؽ 1

ـ ودراءة سقرة 5ـ ودقل آمقـ 4ـ والبسؿؾة 3ـ والتعقذ 2وتعالك جدك وال إلف غقرك 

غقر  ـ ودقل7فقؿا يجفر فقف  ـ والجفر بالؼراءة لإلمام6بؾفا بعد الػاتحة ال د

مؾء السؿاء, ومؾء األرض, ومؾء ما شئت مـ شلء بعد "الؿلمقم بعد التحؿقد 

ـ وما زاد طؾك مرة يف دقل 9ـ وما زاد طؾك الؿرة يف تسبقح الركقع والسجقد 8

ـ والربكة 11ـ والصالة يف التشفد األخقر طؾك آلف طؾقف السالم 11رب اغػر لل "

 خقر. ـ والدطاء بعده التشفد األ12طؾقف وطؾقفؿ 

 ٚضٓٔ األؾعاٍ ٚتط٢ُ اهل٦ٝات مخط١ ٚمخطٕٛ:

كقهنؿا وـ 3كقهنؿا مبسقصتقـ و ـ2رفع القديـ مع تؽبقرة اإلحرام ـ 1

            رفعفؿا كذلؽ طـد الركقعوـ 4مضؿقمتل األصابع طـد اإلحرام بالصالة 

وضع القؿقـ وـ 7حطفؿا طؼب ذلؽ وـ 6كقهنؿا كذلؽ طـد الرفع مـ الركقع وـ 5
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                         كظره إلك مقضع سجقدهوـ 9جعؾ يديف تحت سرتف وـ 8الشؿال طؾك 

تخػقػ الصالة إن كان وـ 12ترتقؾ الؼرآن وـ 11الجفر بتؽبقرة اإلحرام وـ 11

تػردتف بقـ وـ 15التؼصقر يف الركعة الثاكقة وـ 14اإلصالة يف األولك وـ 13إماما 

كقن يديف مػرجتل األصابع يف وـ 17بقديف  دبض ركبتقفوـ 16ددمقف دائؿا يسقرا 

 ضفره حقال جعؾ الؿصؾل رأسفوـ 19مد ضفره يف ركقطف مستقيا وـ 18ركقطف 

البداءة يف سجقده وـ 21مجافاة طضديف طـ جـبقف وـ 21 فال يخػضف وال يرفعف

اء تؿؽقـ أطضوـ 24ـ ثؿ جبفتف, وأكػف 23ـ ثؿ يديف 22بقضع ركبتقف دبؾ يديف 

أطضاء سجقده األرض سقى الركبتقـ,  مباشرتوـ 25رض السجقد مـ األ

مجافاة وـ 28مجافاة بطـف طـ فخذيف وـ 27مجافاة طضديف طـ جـبقف وـ 26فقؽره 

جعؾ بطقن وـ 31إدامة ددمقف وـ 31تػريؼف بقـ ركبتقف وـ 29فخذيف طـ سادقف 

وضع يديف وـ 33كقن أصابعفؿا يف السجقد مػردة وـ 32أصابعفؿا طؾك األرض 

كقن كؾ واحدة مـ وـ 35كقن كؾ واحدة مـ يديف مبسقصة وـ 34ذو مـؽبقف ح

رفع يديف وـ 37بؾة كقن أصابعفؿا مقجفات إلك الؼوـ 36يديف مضؿقمة األصابع 

دقامف طؾك صدور ددمقف لؾركعة الثاكقة وـ 38إلك الركعة مـ السجقد  أوال يف دقامف

اطتؿاده وـ 41لؾركعة الرابعة  دقامف كذلؽوـ 41دقامف كذلؽ لؾركعة الثالثة وـ 39

االفرتاش يف الجؾقس بقـ وـ 42طؾك ركبتقف بقديف يف هنقضف لبؼقة صالتف 
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         التقرك يف التشفد الثاينوـ 44االفرتاش يف التشفد األول وـ 43السجدتقـ 

 كقهنؿا مبسقصتلوـ 46التشفد األول وضع القديـ طؾك الػخذيـ يف وـ 45

الجؾقس بقـ السجدتقـ و يف ضؿقمتل األصابع يف كقهنؿا موـ 47األصابع 

أن يؼبض مـ يده القؿـك الخـصر والبـصر, ويحؾؼ وـ 48األول والثاين  التشفد

كقن وـ 51 سبابة القؿـك طـد ذكر اهلل تعالكأن يشقر بوـ 49إهبامفا مع القسطك 

اإلشارة وـ 52كقن أصراف أصابعفا كحق الؼبؾة وـ 51القسرى مضؿقمة األصابع 

كقتف وـ 54التػاتف يؿقـا وشؿاال يف تسؾقؿف وـ 53قجفف كحق الؼبؾة يف ابتداء السالم ب

 تػضقؾ الشؿال طؾك القؿقـ يف االلتػات.وـ 55بالسالم الخروج مـ الصالة 

 : ضبع١ عػس املباسات يف ايصال٠

الػتح طؾك إمامف إذا أغؾؼ طؾقف, وـ 3طد اآلي وـ 2ـ رد الؿار بقـ يديف 1

حؿؾ وـ 6لػ العؿامة وـ 5لبس الثقب وـ 4تحة, ولـسقان سجدة ويجب يف الػا

اإلشارة بالقد وـ 11دتؾ دؿؾ وـ 9دتؾ طؼرب وـ 8دتؾ حقة وـ  7شلء ووضعف 

جؿع سقر يف فرض و12رد السالم إشارة بالقد وـ 11والعقـ والقجف لؾحاجة 

الؼراءة يف و ـ15دراءة أوساط السقر وـ 14دراءة أواخر السقر وـ 13كـػؾ 

الحؿد لؾعطس يف كػسف وـ 17الـظر يف الؿصحػ وـ 16لؿصحػ ولق يف فرض ا

 ويؽره بؾػظف.



 

 

36 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 : َٕٛٚهسٖٚات ايصال٠ أزبع١ ٚثالث

            ـ يؽره لؾؿصؾل ادتصاره طؾك الػاتحة فقؿا تسـ فقف السقرة بعدها1

ـ وحؿؾ مشغؾ لف 5تغؿقض طقـقف وـ 4ـ والتػاتف بال حاجة 3ـ وتؽرار الػاتحة 2

ـ 9 لتخصرـ وا8ـ والعبث 7ـ وافرتاش ذراطقف حال كقكف ساجدا 6صالة طـ ال

ـ واستؼبال صقرة مـصقبة 12ـ ووضع شقئ يف فؿف 11ـ وفتح فؿف 11والتؿطل 

ـ و استؼبال كائؿ يف الػرض 15ـ و استؼبال متحدث 14ـ واستؼبال وجف آدمل 13

ـ 19ن يـظر يف كتاب ـ أ18ـ و استؼبال ما يؾفقف 17ـ واستؼبال كار مطؾؼا 16والـػؾ 

ـ وأن يصؾل 21ـ وتعؾقؼ شلء يف دبؾتف, ال وضعف يف األرض 21واستؼبال كافر 

ـ وتسقية الرتاب بال 24ـ ومس الحصك 23ـ أو باب مػتقح 22وبقـ يديف كجاسة 

ـ 29ـ ومس لحقتف 28ـ وتشبقؽفا 27ـ وفردعة أصابعف 26 حرتوالـ 25ر طذ

ـ وأن 32بفتف بؿا يسجد طؾقف ـ أن يخص ج31ـ وكػ ثقبف 31وطؼص شعره 

ـ وحؿده 34ـ وأن يستـد إلك جدار بال حاجة 33يؿسح أثر سجقده يف الصالة 

 ـ واسرتجاطف إذا وجد ما يغؿف.34إذا ططس أو وجد ما يسره جفرا 

 َبطالت ايصال٠ مخط١ ٚعػسٜٔ:

ـ وكشػ العقرة طؿدا ولق كان الؿؽشقف 2ـ يبطؾفا كؾ ما أبطؾ الطفارة 1

ـ واتصال الـجاسة التل ال يعػك 4ستدبار الؼبؾة حقث شرط استؼبالفا ـ وا3يسقرا 
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ـ ورجقطف طالؿا 7ـ واالستـاد دقيا 6ـ والعؿؾ الؿتقالل الؽثقر لغقر ضرورة 5طـفا 

ـ وبتعؿد 9 ـ وتعؿد زيادة ركـ فعؾل8الؼراءة ذاكرا لؾتشفد األول بعد الشروع يف 

ـ وبتعؿد 11دبؾ إتؿامفا  ـ وبتعؿد السالم11طؾك بعضتؼديؿ بعض األركان 

ـ و 12وكسرها  "أكعؿت"وضؿ تاء  "هدكاا"ة الؿعـك يف الؼراءة كػتح هؿزة إحال

بقجقد سرتة بعقدة طرفا بحقث يحتاج إلك زمـ صقيؾ, أو طؿؾ كثقر, كالؿشل 

 ـ و بالعزم 15الرتدد يف الػسخ ـ و ب14الصالة  ءـ وبػسخ الـقة يف أثـا13طريان  وهق

ـ وباإلتقان بؽاف الخطاب لغقر 17تبطؾ بالدطاء بؿالذ الدكقا ـ و16طؾك الػسخ 

ـ وبتؼدم الؿلمقم 21ـ وبالؽالم ولق سفقا 19ـ وبالؼفؼفة 18اهلل ورسقلف أحؿد 

ـ 22ـ وتبطؾ صالة ملمقم بـبطالن صالة إمامف 21طؾك إمامف بؿمخر الؼدم 

ألكؾ والشرب ـ وبا23وبسالمف الؿلمقم طؿدا دبؾ إمامف, أو سفقا ولؿ يعده بعده 

إن تـحـح بال حاجة فبان حرفان أو وـ 24سقى القسقر مـفؿا طرفا لـاس وجاهؾ 

ـ وتبطؾ الصالة بتعؿد ترك سجقد 25اكتحب, ال خشقة, أو كػخ فبان حرفان 

 السفق القاجب الذي محؾف دبؾ السالم.

 ثبة عجٛد اٌغٙٛ
 شؽ. وـ 3كؼص وـ 2ـ زيادة 1 ٜػسع ضذٛد ايطٗٛ يجالث١ أَٛز:
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 د ايطٗٛ ي٘ ثالث١ أسهاّ:ضذٛ

ـ يسـ سجقد السفق إذا أتك الؿصؾل بؼقل مشروع سفقا يف غقر محؾف غقر 1

قرة يف سالم, كالؼراءة يف السجقد, والؼعقد, وكالتشفد يف الؼقام, ودراءة الس

 .الركعتقـ األخقرتقـ

آمقـ رب "إذا أتك بذكر أو دطاء لؿ يرد الشرع بف فقفا, كؼقلف:  ال يشرعوـ 2

 اهلل أكرب كبقرا ال يشرع لف سجقد."ويف التؽبقر  "لؿقـالعا

 ـ ويباح سجقد السفق إذا ترك مسـقكا سفقا3

 َٛاضع: مخط١ـ ٚجيب ضذٛد ايطٗٛ يف 4

ـ أو سؾؿ دبؾ إتؿامفا 2ـ إذا زاد ركقطا أو سجقدا أو دقاما أو دعقدا سفقا 1 

ـ أو شؽ يف 5ـ أو ترك واجبا سفقا 4ـ أو لحـ لحـا يحقؾ الؿعـك سفقا 3سفقا 

 زيادة ودت فعؾفا.

 ٜطكط ضذٛد ايطٗٛ يف ثالث١ َٛاضع:

ـ أو خرج مـ 3ـ أو أحدث 2ـ إن كسل السجقد حتك صال الػصؾ طرفا 1

 الؿسجد.
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 ٚال ٜػسع ضذٛد ايطٗٛ يجالث١ أَٛز:

الشؽ إذا كثر حتك صار كقسقاس بؾ يؾزم صرحف, وكذا يف وـ 2ـ يف طؿد 1

 ـ وال يشرع سجقد لرتك سجقد السفق سفقا.3القضقء والغسؾ وإزالة الـجاسة 

 فصً أٚلبد إٌٟٙ
 حتسّ ايصال٠ ٚال تٓعكد يف أٚقات ايٓٗٞ ٖٚٞ مخط١: 

ومـ صؾقع الشؿس حتك ـ 2ـ مـ صؾقع الػجر الثاين إلك صؾقع الشؿس 1

ـ ومـ صالة 4ـ وطـد دقام الشؿس يف كبد السؿاء حتك تزول 3ترتػع دقد رمح 

إذا شرطت الشؿس يف الغروب حتك يتؿ و ـ5العصر إلك غروب الشؿس 

 الغروب.

 ايصال٠ اييت جيٛش ؾعًٗا ٚقت ايٓٗٞ مثا١ْٝ:

إطادة جؿاطة إذا وـ 4الطقاف اـ وركعت3الؿـذورة و ـ2لػرائض ـ دضاء ا1

سـة الظفر  بعد العصر : لؿـ وـ 6سـة الػجر دبؾفا وـ 5أدقؿت وهق يف الؿسجد 

            جـازة بعد الػجر والعصر فؼطصالة الوـ 7جؿع , جؿع تؼديؿ , أو تلخقر 

تحقة الؿسجد إذا دخؾ حال خطبة الجؿعة, ويحرم تطقع بغقر هذه الثؿاكقة يف وـ 8

 شلء مـ األودات الخؿسة حتك ما لف سبب وال تـعؼد.
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 ثبة صالح اجلّبػخ
 ١: تضغسٚط َٔ تًصَ٘ صال٠ اجلُاع١ 

         لؾصؾقات الخؿسوـ 5 ونالؼادروـ 4األحرار وـ 3 ـ والجؿاطة2 ـ الرجال1

 الؿمداة. وـ 6

 العقد. وـ 2ـ الجؿعة 1 :صالتإ ايصال٠ اييت ٜػرتط هلا اجلُاع١

 ٚال قسا٠٤ ع٢ً َأَّٛ ٚتطتشب ايكسا٠٤ يف ثالث١ َٛاضع: 

 .د ال لطرشإذا لؿ يسؿع اإلمام لبعوـ 3سؽقت إمامف وـ 2إسرار إمامف ـ 1

 ضهتات اإلَاّ ثالخ: 

 بعد فراغ الؼراءة دبؾ الركقع. وـ 3بعد الػاتحة بؼدرها و ـ2ـ دبؾ الػاتحة 1 

 ٜتشٌُ اإلَاّ عٔ املأَّٛ تطع١ أغٝا٤:

               سجقد السفق إذا كان دخؾ معف مـ الركعة األولكوـ 2ـ الػاتحة 1

سجقد التالوة إذا وـ 5التشفد األول إذا سبؼ اإلمام الؿلمقم بركعة وـ 4السرتة وـ 3

سجقد التالوة يف صالة سرية ويخقر الؿلمقم يف الؿتابعة وـ 6سجد درأها اإلمام و

دقل سؿع اهلل لؿـ حؿده وـ 7وإذا درأها الؿلمقم يف الصالة خؾػ اإلمام ال يسجد 



  

 

41 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

دطاء الؼـقت إن كان الؿلمقم يسؿع وـ 9األرض  ءالسؿاء ومؾ ءدقل مؾوـ 8

 اإلمام.  

 ٜٚطٔ إلَاّ ثالث١ أغٝا٤: 

اكتظار وـ 3تطقيؾ الركعة األولك أكثر مـ الثاكقة وـ 2 ـ التخػقػ مع اإلتؿام1

 لؿ يشؼ طؾك ملمقم فنن شؼ كره اكتظار الداخؾ.إن داخؾ  

 فصً يف اإلِبِخ
 ١: ضبعغسٚط اإلَا١َ 

العدالة الظاهرة وـ 4والبؾقغ إن أم بالغا يف فرض ـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

الؼدرة طؾك شرط وركـ وـ 7الذكقرية إن أم ذكرا وـ 6الـطؼ وـ 5والباصـة 

 وواجب إن أم دادرا طؾك ذلؽ.

 تستٝب األٚىل باإلَا١َ يف غري املطذد: 

ـ ثؿ األشرف وهق 4ـ ثؿ األسـ 3ـ ثؿ األفؼف 2ـ األدرأ العالؿ فؼف صالتف 1

 ـ ثؿ مـ درع. 7ـ ثؿ األتؼك6ـ ثؿ األددم هجرة 5الؼرشل 
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 ال تصح ايصال٠ خًـ تطع١: 

       كافروـ 2لجؿعة والعقد إذا تعذر خؾػ غقره ـ فاسؼ معؾـ بػسؼف إال ا1

صبل لبالغ وـ 7ـ خـثك بخـثك 6خـثك برجؾ وـ 5امرأة بخـثك وـ 4امرأة برجؾ وـ 3

طاجز طـ ركقع أو رفع مـف كاألحدب أو وـ 9أخرس ولق بؿثؾف وـ 8يف الػرض 

طؾتف سجقد أو دعقد أو دقام بؼادر إال إمام الحل العاجز طـ الؼقام الؿرجق زوال 

ويصؾقن وراءه جؾقسا كدبا فنن ابتدأ هبؿ دائؿا ثؿ اطتؾ فجؾس ائتؿقا خؾػف دقاما 

 وجقبا.

وال تصح إمامة األمل إال بؿثؾف وإن ددر طؾك إصالحف ولؿ يصؾح لؿ تصح 

 صالتف.

 األَٞ أزبع١:

ـ أو 4ـ أو يبدل حرفا 3ـ أو يدغؿ فقفا ما ال يدغؿ 2ـ مـ ال يحسـ الػاتحة 1

 ا يحقؾ الؿعـك كؽسر كاف إياك وضؿ تاء أكعؿت إال الضاد.  يؾحـ فقفا لحـ

 ٚتهسٙ إَا١َ عػس٠: 

            الػلفاءوـ 2ـ الؾحان الذي ال يحقؾ الؿعـك كجر دال الحؿد وكصب هلل 1

أن يمم أجـبقة فلكثر ال رجؾ وـ 5مـ ال يػصح ببعض الحروف وـ 4التؿتام وـ 3
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        أدؾػوـ 9أصؿ وـ 8أطؿك وـ 7ؼأن يمم دقما أكثرهؿ يؽرهف بحوـ 6معفـ 

 ـ ومـ تضحؽ رؤيتف. 12ـ ومـ يصرع 11أدطع وـ 11

 : مثا١ْٝ ٚتصح إَا١َ

ـ وأطرابل 6ـ وخصل 5ـ ومـػك بؾعان 4ـ أو لؼقط 3الجـدي وـ 2ـ ولد الزكا 1

   مـ يمدى الصالة بؿـ يؼضقفاوـ 7وصؾحقا لفا ب ـ إذا سؾؿ ديـفؿ بشرصقـ: أـ 

 ة بؿـ يمديفا.مـ يؼضل الصالوـ 8

 فصً األػزاس ادلغمؽخ ٌٍجّؼخ ٚاجلّبػخ
 ٚبعرز برتى مجع١ ٚمجاع١ مخط١: 

ـ ومـ بحضرة صعام وشراب محتاج 3ـ ومدافع أحد األخبثقـ 2ـ مريض 1

ـ وبريح باردة شديدة يف 7قحؾ الؿتلذي بـ و6الؿتلذي بؿطر وـ 5ـ وخائػ 4إلقف 

 لقؾة مظؾؿة باردة.

 فصً لصش اٌصالح ٌٍّغبفش
 ـ سػر دصقر.2ـ سػر صقيؾ 1 طؿس ٜٓكطِ إىل قطُني:اي
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 ٜٚتعًل بايطؿس ايطٌٜٛ أزبع١ أسهاّ: 

 ـ والػطر.4ـ والؿسح ثالثا 3ـ والجؿع 2ـ الؼصر 1

 غسٚط ايكصس ضت١:

أن يؽقن السػر أربعة برد وـ 3ن السػر مباحا أن يؽقوـ 2السػر يـ أن يـق1

أن وـ 6قة الؼصر طـد اإلحرام كوـ 5أن يػارق دريتف العامرة أو خقام دقمف وـ 4

 يؼصد محال معقـا.

 َٔ ًٜصَ٘ إٔ ٜتِ ٚيٛ نإ يف ضؿس ٚاسد ٚعػسٕٚ: 

ؾد لف بف امرأة, ولق لؿ إذا مر ببوـ 2ـ إذا مر بقصـف, ولق لؿ يؽـ لف بف حاجة 1

إن دخؾ ودتفا وـ 4إذا مر ببؾد تزوج فقف, ولق بعد مػاردتف الزوجة وـ 3 يؽـ وصـف

إذا ذكر وـ 6إذا ودع بعض الصالة يف الحضر وـ 5 الحضر وهق مريد السػر يف

أو صؾك خؾػ مـ يتؿ وـ 8إذا ذكر صالة سػر يف حضر وـ 7صالة حضر يف سػر 

إذا وـ 11إذا ائتؿ بؿـ يشؽ فقف هؾ هق مؼقؿ أو مسافر, فقتؿ ولق بان مسافرا وـ 9

ة يؾزمف إذا أطاد صالة فاسدوـ 11شؽ يف أثـائفا أكف كقى الؼصر طـد إحرامفا 

إذا كقى الؼصر ثؿ رفضف بعد أن وـ 13أو لؿ يـق الؼصر طـد اإلحرام وـ 12إتؿامفا 

ـ أو كقى إدامة مطؾؼة غقر مؼقدة بزمـ 15إذا جفؾ أن إمامف كقاه وـ 14كقاه 

ـ أو أدام الؿسافر لـؼضاء حاجتف 17ـ أو إدامة أكثر مـ أربعة أيام 16مخصقص 
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إذا شؽ الؿسافر يف كقة الؿدة هؾ وـ 18ربعة وضـ أهنا ال تـؼضل إال بعد مضل األ

إذا طزم يف صالتف طؾك دطع الطريؼ وـ 19كقى إدامة طشريـ صالة, أو أكثر؟ 

إذا تاب الؿسافر مـ الؿعصقة يف أثـاء الصالة, وكان كقى الؼصر, وـ 21وكحقه 

 ـ أو أخر الصالة بال طذر لف يف التلخقر حتك ضاق ودتفا طـفا.21فقتؿ 

 : إايكصس أبدا اثَٓٔ ٜطٔ ي٘ 

 مـ أدام لؼضاء حاجة بال كقة إدامة.وـ 2ـ مـ حبس ولؿ يـق إدامة 1

 فصً يف اجلّغ ثني اٌصالرني
 : أسٛاٍ ١ٚاجلُع َباح يف مثاْٝ

الؿرضع لؿشؼة وـ 3ـ ولؿريض يؾحؼف برتك الجؿع مشؼة 2ـ يف سػر دصر1

و التقؿؿ لؽؾ العاجز طـ الطفارة أوـ 5الؿستحاضة وكحقها وـ 4كثرة الـجاسة 

لعذر يبقح ترك الجؿعة وـ 7العاجز طـ معرفة القدت كاألطؿك وـ 6صالة 

 إذا وجد شغؾ يبقح ترك الجؿعة والجؿاطة. وـ 8والجؿاطة 

 أضباب اجلُع بني ايعػا٥ني ضت١: 

ـ 3 لقحؾوـ 2ـ لؿطر بشرصقـ : أـ يبؾ الثقاب ب ـ وتقجد معف مشؼة 1

 لؾجؾقد. وـ 6لؾربد وـ 5لثؾج وـ 4الؾقؾة مظؾؿة يف لريح شديدة باردة و
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 ٚاألؾطٌ ؾعٌ األزؾل ب٘ َٔ تكدِٜ مجٝع ٚتأخري إال: 

 ـ والجؿع يف مزدلػة فقمخر.2ـ الجؿع يف طرفة فقؼدم 1

 غسٚط مجع ايتكدِٜ مخط١: 

الؿقاالة بلن ال يػرق وـ 3كقة الجؿع طـد إحرام األولك وـ 2ـ الرتتقب 1

ـ وأن يؽقن العذر 4فتبطؾ براتبة بقـفؿا  بقـفؿا إال بؿؼدار إدامة ووضقء خػقػ

أن يستؿر العذر الؿبقح لؾجؿع يف غقر وـ 5مقجقدا طـد افتتاحفؿا وسالم األولك 

 جؿع مطر وكحقه إلك فراغ الثاكقة.

 غسٚط مجع ايتأخري ثالث١: 

     كقة الجؿع يف ودت األولك إن لؿ يضؼ القدت طـ فعؾفاوـ 2ـ الرتتقب 1

لؿبقح  إلك دخقل ودت الثاكقة وال تشرتط الؿقاالة يف جؿع استؿرار العذر اوـ 3

 التلخقر.

 َبطالت اجلُع ثالث١:

ـ ويبطؾ أيضا 3ـ ويبطؾ جؿع تؼديؿ براتبة بقـفؿا 2ـ زوال العذر الؿبقح 1

 بتػريؼ بقـفؿا بلكثر مـ وضقء خػقػ وإدامة الصالة.
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 فصً صالح اخلٛف
 صال٠ اخلٛف تٓكطِ إىل قطُني: 

 صالة شدة الخقف.  وـ 2 ـ صالة الخقف1

 : اثٓإ غسٚط صال٠ اخلٛف

أن يخشك مـ هجقم العدو طؾك و ـ2ـ أن يؽقن العدو مباح الؼتال1

 الؿسؾؿقـ.

 ايرٜٔ ٜباح قتاهلِ ثالث١:

 قن.ؿحاربـ وال3بغاة ـ وال2ؽػار ـ ال1  

وصالة الخقف صحت طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بست صػات كؾفا 

 جائزة. 

ؿؾ معف يف صالة الخقف مـ السالح ما يدفع بف طـ كػسف ويستحب أن يح

 وال يثؼؾف كسقػ وكحقه وجاز حؿؾ كجس وال يعقد.
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 ثبة صالح اجلّؼخ
 غسٚط ٚدٛب اجلُع١ مثا١ْٝ: 

ببـاء اسؿف  اـ مستقصـ6 اـ ذكر5 اـ حر4ـ طادال3 اـ بالغ2امسؾؿأن يؽقن ـ 1

ـ خؾقه مـ األطذار 8 ـ لقس بقـف وبقـ مقضعفا أكثر مـ فرسخ7واحد ولق تػرق 

 التل تبقح ترك الجؿعة والجؿاطة.

 اجلُع١ ال جتب ع٢ً أزبع١:  

 ـ وال خـثك. 4ـ وال امرأة 3 ـ وال طبد2سافر سػر دصر ـ الؿ1

 أسهاّ َٔ سطسٖا َِٓٗ: 

 ـ ولؿ يصح أن يمم فقفا. 3ـ ولؿ تـعؼد بف 2ـ أجزأتف طـ صالة الظفر 1

 فصً ششٚغ صذخ اجلّؼخ
 زبع١ غسٚط:ٜػرتط يصشتٗا أ

ـ القدت وأولف أول ودت صالة العقد وأخره أخر ودت صالة الظفر فنن 1

هؾ حضقر أربعقـ مـ أوـ 2خرج ودتفا دبؾ التحريؿة صؾقا ضفرا وإال جؿعة 

 تؼدم خطبتقـ. وـ 4 بؼرية مستقصـقـ أن يؽقكقاوـ 3 وجقهبا ولق باإلمام
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 ودت وجقب. وـ 2ـ ودت جقاز 1 اجلُع١ هلا ٚقتإ:

 الجقاز أول ودت صالة العقد وودت القجقب بزوال الشؿس. فقدت 

 ١: تضأزنإ اخلطب١ 

ـ ودراءة 3ـ والصالة طؾك رسقلف محؿد صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 2ـ حؿد اهلل 1

                  ـ والقصقة بتؼقى اهلل طز وجؾ لػظا أو معـك4آية كامؾة مستؼؾة بؿعـك 

  .الؿقاالةوـ 6الرتتقب وـ 5

 يف ثالث١ أَٛز:  املٛاال٠ 

الؿقاالة وـ 3الؿقاالة بقـ الخطبتقـ وـ 2ـ الؿقاالة بقـ أجزاء الخطبتقـ 1

 بقـ الخطبتقـ والصالة. 

 غسٚط صش١ اخلطبتني مخط١: 

رفع الصقت بؼدر وـ 4القدت وـ 3ـ وحضقر العدد الؿشرتط 2ـ الـقة 1

 ـ وأن تؽقن مؿـ يصح أن يمم فقفا.5إسؿاطف 

 ٝٗا مخط١: غسٚط َٔ ٜصح إٔ ٜؤّ ؾ

 ـ الؿستقصـ.5ـ الحر 4ـ البالغ 3ـ العادؾ 2ـ الؿسؾؿ 1
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 ٚال ٜػرتط يًدطبتني: 

 ـ وال أن يتقالهؿا مـ يتقلك الصالة.2ـ الطفارة 1

 : ٠ضٓٔ اخلطبتني عػس

ـ ويسؾؿ طؾك الؿلمقمقـ إذا أدبؾ 2ـ أن يخطب طؾك مـرب أو مقضع طال 1

ـ وأن 5وأن يجؾس بقـ الخطبتقـ ـ 4ـ ثؿ يجؾس إلك فراغ األذان 3طؾقفؿ بقجفف 

ـ وأن يؼصد تؾؼاء وجفف 7ـ وأن يعتؿد طؾك سقػ أو دقس أو طصا 6يخطب دائؿا 

ـ وأن 11ـ وأن يدطق لؾؿسؾؿقـ ويباح الدطاء لؿعقـ 9ـ وأن يؼصر الخطبة 8

 يخطب مـ صحقػة.

 .ؿحرمالؽالم ال َبطالت اخلطب١:

 ايطٓٔ يف ّٜٛ اجلُع١ عػس٠: 

ـ وأن يتطقب ولق مـ صقب أهؾف 3ـ وأن يتـظػ 2يقمفا ـ أن يغتسؾ لفا يف 1

ـ وأن يدكق 7ـ ماشقا 6ـ وأن يبؽر إلقفا 5ـ وأن يؾبس أحسـ ثقابف وأفضؾف البقاص 4

    ـ وأن يؽثر الدطاء9ـ وأن يؼرأ سقرة الؽفػ يف يقمفا ال يف لقؾتفا 8مـ اإلمام 

 ـ وأن يؽثر الصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.11
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 َات يف ّٜٛ اجلُع١ ثالث١: احملس

صاحبا لف فجؾس يف  الصغقر ومـ ددم :ـ أن يؼقؿ غقره فقجؾس مؽاكف إال1

الؽالم واإلمام وـ 3 ش ما لؿ تحضر الصالةأن يرفع مصؾك مػرووـ 2 مقضع

 يخطب إال: 

 ـ أو لؿـ يؽؾؿف اإلمام. 2ـ لإلمام 1

 ٚجيٛش ايهالّ يف ثالث١ َٛاطٔ:

 ـ وإذا سؽت اإلمام.3ـ وبعدها 2ـ دبؾ الخطبة 1

 املهسٖٚات ّٜٛ اجلُع١:

 ـ تخطل رداب الـاس1

 ثبة صالح اٌؼ١ذ٠ٓ
 ايطٓٔ يف ّٜٛ ايعٝد عػس٠:  

         ـ أن تصؾك يف صحراء دريبة طرفا وتؽره يف الجامع بال طذر إال بؿؽة1

ـ وأكؾف دبؾ صالة 4ـ وتلخقر صالة طقد الػطر 3ـ وتؼديؿ صالة طقد األضحك 2

ـ تبؽقر 6ـ طدم األكؾ يف األضحك لؿضح 5األفضؾ تؿرات وترا طقد الػطر و

ـ طؾك أحسـ 9ـ وتلخر إمام إلك ودت الصالة 8ـ ماشقا بعد الصبح 7ملمقم إلقفا 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

هقئة إال الؿعتؽػ فػل ثقاب اطتؽافف ولق كان هق اإلمام وطـف طؾك أحسـ هقئة 

 أن يذهب مـ صريؼ ويرجع مـ صريؼ آخر.وـ 11

 د:غسٚط صش١ صال٠ ايعٝ

 .وطدد الجؿعة ال إذن إمامـ 2ـ استقطان 1

 ايطٓٔ ّٜٛ ايعٝد مخط١:

      الصددةوـ 4التقسعة طؾك العقال وـ 3التزيـ وـ 2ـ التبؽقر إلك الصالة 1

 ذهابف مـ صريؼ ورجقطف مـ صريؼ آخر  وـ 5

 ضٓٔ صال٠ ايعٝد ثالث١: 

 ـ والخطبتان. 3ـ والذكر بقـفا 2ـ التؽبقرات الزوائد 1

 ت صال٠ ايعٝد اثٓإ: َهسٖٚا

التـػؾ بعد الصالة يف مقضعفا دبؾ وـ 2ـ التـػؾ دبؾ الصالة يف مقضعفا 1

 مػاردتفا سقاء كان إمام أو ملمقما وسقاء صؾقا يف الؿسجد أو يف صحراء. 

 ـ تؽبقر مؼقد. 2ـ تؽبقر مطؾؼ 1 :ايتهبري ٜٓكطِ إىل قطُني

 : الذي لؿ يؼقد بالصؾقات. التؽبقر الؿطؾؼ هق
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 : الذي دقد بالصالة. تؽبقر الؿؼقد هقال

 ٜٚطٔ ايتهبري املطًل يف ثالث١ َٛاضع: 

 ـ ويف كؾ طشر ذي الحجة.3لقؾة طقد األضحك وـ 2ـ لقؾة طقد الػطر 1

 غسٚط ايتهبري املكٝد ثالث١: 

 ـ يف األضحك. 3ـ يف جؿاطة حتك الؿرأة 2ـ طؼب كؾ فريضة 1

  :ٚقت ايتهبري املكٝد يف األضش٢

ـ ولؾؿحرم مـ صالة الظفر يقم 2مـ صالة الػجر يقم طرفة  ـ لؾؿحؾ1

 الـحر ولق رمك جؿرة العؼبة مـ الؾقؾ إلك طصر آخر أيام التشريؼ. 

 َٔ ْطٞ ايتهبري قطاٙ بجالث١ غسٚط: 

 إذا صال الػصؾ.    أو ـ 3ـ أو يخرج مـ الؿسجد 2ـ ما لؿ يحدث 1

 صؿ١ ايتهبري: 

 إال اهلل واهلل أكرب اهلل أكرب وهلل الحؿد. شػعا: اهلل أكرب اهلل أكرب ال إلف 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة صالح اٌىغٛف
 أضباب صال٠ ايهطٛف ثالث١: 

 الزلزلة. وـ 3خسقف الؼؿر وـ 2ـ كسقف الشؿس 1

 املٛاطٔ اييت ال ٜصًٞ ؾٝٗا صال٠ ايهطٛف ثالث١: 

ـ أو 3ـ أو صؾعت الشؿس والؼؿر خاسػ 2إن غابت الشؿس كاسػة ـ 1

 يصؾ.كاكت آية غقر الزلزلة لؿ 

 صفخ صالح اٌىغٛف
يصؾقفا ركعتقـ يؼرأ يف األولك جفرا ولق يف كسقف الشؿس بعد الػاتحة 

سقرة صقيؾة ثؿ يركع صقيال ثؿ يرفع ويسؿع ويحؿد ثؿ يؼرأ الػاتحة وسقرة 

صقيؾة دون األولك ثؿ يركع فقطقؾ وهق دون األول ثؿ يرفع ثؿ يسجد سجدتقـ 

 دوهنا يف كؾ ما يػعؾ ثؿ يتشفد ويسؾؿ.صقيؾتقـ ثؿ يصؾل الثاكقة كاألولك لؽـ 

 وإن أتك يف كؾ ركعة بثالث ركقطات أو أربع أو خؿس جاز.

 فنن تجؾك الؽسقف فقفا أتؿفا خػقػة 



  

 

55 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة صالح االعزغمبء
 أضباب صال٠ االضتطكا٤ ثالث١: 

 بار.  مقاه األهنار واآل تـ إذا كؼص3ـ ودحط الؿطر2ـ إذا أجدبت األرض 1

 ذا أزاد اخلسٚز هلا عػس٠: املطتشبات يإلَاّ إ

ـ وترك 3ـ والخروج مـ الؿظالؿ 2ـ وطظ الـاس بالتقبة مـ الؿعاصل 1

ـ 7ـ ويعدهؿ يقما يخرجقن فقف 6ـ وبالصددة 5ـ وبالصقام ثالثة أيام 4التشاحـ 

ـ ومعف 11ـ ويخرج متقاضعا متخشعا متذلال متضرطا 9ـ وال يتطقب 8ويتـظػ 

 صبقان الؿؿقزون. أهؾ الديـ والصالح والشققخ وال

 ٜٓاد٣ ايصال٠ داَع١ يف ثالث١ َٛاطٔ:

 االستسؼاء. وـ 3الؽسقف وـ 2ـ العقد 1

 ايطٓٔ عٓد املطس ثالث١:  

ـ وإخراج ثقابف 3ـ وإخراج رحؾف 2ـ أن يؼػ يف أول الؿطر يـزل يف السـة 1

 لقصقبفا الؿطر.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 

 

 نتاب اجلٓا٥ص

 ٜٚطتج٢ٓ سايتإ:ٚ ٜهسٙ متين املٛت يطس ْصٍ ب٘، أٚ مل ٜٓصٍ، 

 تؿـل الشفادة. وـ 2ـ لخقف فتة 1

 ٜطٔ قبٌ املٛت ثالث١: 

 القصقة. وـ 3اإلكثار مـ ذكر اهلل وـ 2ـ االستعداد لؾؿقت 1

 ٜطٔ يًُسٜض ثالثا: 

 ـ وتذكقره القصقة.3ـ وتذكقره التقبة 2ـ طقادة الؿريض الؿسؾؿ 1

 ايطٓٔ إذا ْصٍ ب٘ املٛت مخط١:  

تؾؼقـف: ال إلف وـ 3ـ وتـدية شػتقف بؼطـة 2أو شراب  ـ تعاهد بؾ حؾؼف بؿاء1

ـ ويؼرأ طـده 4إال اهلل مرة ولؿ يزد طؾك ثالث إال أن يتؽؾؿ بعده فقعقد تؾؼقـف برفؼ 

 ـ ويقجفف إلك الؼبؾة طؾك جـبف األيؿـ.5الػاتحة ويس 
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 ذا َات عػس٠: إايطٓٔ 

ـ وشد 3هلل ـ ودقل بسؿ اهلل وباهلل وطؾك وفاة رسقل ا2ـ تغؿقض طقـقف 1

ـ ووضع حديدة طؾك بطـف 7ـ وسرته بثقب6ـ وخؾع ثقابف 5ـ وتؾقـ مػاصؾف 4لحققف 

ـ وإسراع تجفقزه إن 9ـ ووضعف طؾك سرير غسؾف متقجفا مـحدرا كحق رجؾقف 8

 ـ اإلسراع يف تـػقذ وصقتف.11مات غقر فجلة 

 ـ ودضاء ديـف وكحقه.2ـ تػريؼ وصقتف 1 ٚجيب:

 فصً يف رغغ١ً ادل١ذ
 دب يًُٝت مخط١ أغٝا٤: ايٛا

 ـ ودفـف.5ـ وحؿؾف 4ـ والصالة طؾقف 3ـ وتؽػقـف 2ـ تغسقؾ 1

 ٜٓبؼ ايكرب ألزبع١ أَٛز:

إذا دفـ دبؾ وـ 3إذا دفـ غقر متقجف إلك الؼبؾة وـ 2ـ إذا دفـ دبؾ الغسؾ 1

 إذا دفـ دبؾ تؽػقـف.وـ 4الصالة طؾقف 

 : أزبع١ غسٚط املػطٌ

 الـقة.  وـ 4العؼؾ وـ 3لؿققز مع الؽراهةالبؾقغ ويجقز اوـ 2ـ اإلسالم 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜطتشب يف ايػاضٌ: 

 ـ طارفا بلحؽام الغسؾ.  3 اـ أمقـ2ـ أن يؽقن ثؼة 1

 االباحة. وـ 2ـ الطفقرية 1 غسٚط املا٤:

 :اثٓإغطٌ  هسٜٙٚ

 الؽافر.يحرم غسؾ و ,ـ والؿؼتقل ضؾؿا2ـ شفقد الؿعركة 1

 فصً يف اٌغغً
 ٚإذا غسع يف غطً٘: 

ـ وسرته طـ 3ـ وجرده كدبا 2سبع سـقـ ف ف وجقبا ولق كان لـ سرت طقرت1

ـ ويعصر بطـف برفؼ ويؽثر 5ـ ثؿ يرفع رأسف إلك درب جؾقسف كدبا 4العققن كدبا 

ـ وال يحؾ مس طقرة مـ 8ـ فقـجقف 7ـ ثؿ يؾػ طؾك يده خردة 6صب الؿاء حقـئذ 

 لف سبع سـقـ وال الـظر إلقفا. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٚطتشب يًػاضٌ:  

ـ ويدخؾ إصبعقف 3ـ ثؿ يقضقف كدبا 2سائره إال بخردة ـ أن ال يؿس 1

مبؾقلتقـ بالؿاء بقـ شػتقف فقؿسح أسـاكف ويف مـخريف فقـظػفؿا وال يدخؾفؿا 

 .الؿاء

 فصً يف اٌصالح ػٍٝ ادل١ذ
 غسٚط املصًٞ مثا١ْٝ:

استؼبال الؼبؾة وـ 6الطفارة وـ 5الـقة وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 ـ واجتـاب الـجاسة.8قرة ـ وسرت الع7

 غسٚط املٝت املص٢ً عًٝ٘ مخط١:

              السرتةوـ 4االستؼبال وـ 3برتاب لعذر صفارتف ولق وـ 2ـ إسالمف 1

حضقر الؿقت بقـ يدي الؿصؾل دبؾ الدفـ فال تصح طؾك جـازة محؿقلة وـ 5

 وال مـ وراء جدار وال يف التابقت إال الغائب. 
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 ضبع١:أزنإ صال٠ اجلٓاش٠ 

ـ 4ـ ودراءة الػاتحة إلمام ومـػرد 3 ـ والتؽبقرات األربع2فرضفا ـ الؼقام يف 1

ـ والدطاء لؾؿقت ويؽػل أدكك دطاء لف 5والصالة طؾك الـبل صؾك اهلل طقف وسؾؿ 

 ـ والرتتقب.7ـ والسالم 6

 : ٓنيال ٜص٢ً ع٢ً اث

 مـ استحال بحريؼ.وـ 2ـ الؿلكقل يف بطـ حققان 1

  ضت١ أَٛز: ٜٚهسٙ

ـ والقطء 5ـ والجؾقس طؾقف 4ـ والؽتابة 3ـ والبـاء طؾقف 2ـ تجصقص درب 1

 ـ واالتؽاء طؾقف وإلقف. 6طؾقف 

 ٜٚهسٙ يف املكرب٠ مخط١: 

التبسؿ وـ 3جاسةالؿشل بالـعؾ إال إذا خاف كوـ 2ـ الحديث يف أمقر الدكقا 1

 شقئا مستف الـار.   لـ وإدخا5الضحؽ وـ 4

 ٚضٔ حلاضس أزبع١: 

ـ وتؾؼقـف بعد تسقية 3ـ ورفع درب ددر شرب مسـؿا 2الرتاب طؾقف ثالثا  ـ حثق1

 ـ والدطاء لف بعد الدفـ دائؿا.   4تراب 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚحيسّ ضبع١ أغٝا٤:

ـ وكتػ 6ـ والصراخ 5ـ ولطؿ الخد 4ـ وشؼ الثقب 3ـ والـقاحة 2ـ الـدب 1

 ـ وتسقيد القجف.7الشعر 

 

 

 

 نتاب ايصنا٠

 غسٚط ٚدٛب ايصنا٠ مخط١: 

            ـ واستؼرار الؿؾؽ وتؿامف4ـ ومؾؽ كصاب 3الحرية وـ 2سالم ـ اإل1

 ـ ومضل الحقل. 4

 َٔ َطٞ احلٍٛ ثالخ َطا٥ٌ: ٢ٜٚطتجٓ

ربح التجارة , ولق لؿ يبؾغ وـ  3كتاج السائؿة ـ و2ـ الخارج مـ األرض  1

 كصابا فنن حقلفؿا حقل أصؾفؿا إن كان األصؾ كصابا وإال فؿـ كؿالف.
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 :ٓإيت سٛهلا سٍٛ أصًٗا اثاألغٝا٤ اي

 ربح التجارة. وـ 2ـ كتاج السائؿة 1

 األَٛاٍ ايصن١ٜٛ اييت جتب ؾٝٗا ايصنا٠ مخط١: 

           خارج مـ األرضالوـ 4تجارة الض وطروـ 3الـؼد  وـ 2ـ هبقؿة األكعام 1

 ثؿار.والـ 5

 ـ وغـؿ.3ـ وبؼر 2ـ إبؾ 1 ب١ُٝٗ األْعاّ ثالث١:

 الػضة. وـ 2ذهب ـ ال1 اثٓإ: إايٓكد

 اخلازز َٔ األزض مخط١ أَٛز:

ـ والخارج مـ الـحؾ وهق 5ـ والركاز 4ـ والؿعدن 3ـ والثؿار 2ـ الزرع 1

 طسؾف.

 ثبة صوبح ث١ّٙخ األٔؼبَ
 غسٚط ٚدٛب ايصنا٠ يف ب١ُٝٗ األْعاّ أزبع١: 

ـ أن تتخذ 3ـ أن تتخذ لؾدر 2كثره أـ إذا كاكت سائؿة الؿباح الحقل أو 1

 . اأن تبؾغ كصاب ـ4لتسؿقـ 
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 فصً يف صوبح اإلثً
 : ْصاب شنا٠ اإلبٌ

الخؿسة طشر فقفا ثالث وـ 3العشر فقفا شاتان وـ 2ـ الخؿس فقفا شاة 1

    مـ اإلبؾ بـت مخاض  ونخؿس وطشروـ 5رون فقفا أربع شقاه العشوـ 4شقاه 

ـ ويف إحدى وستقـ 8ـ ويف ست وأربعقـ حؼة 7ـ ويف ست وثالثقـ بـت لبقن 6

ـ فنذا 11ـ ويف إحدى وتسعقـ حؼتان 11ـ ويف ست وسبعقـ بـتا لبقن 9   ةجذط

ـ ثؿ يف كؾ أربعقـ بـت لبقن 12زادت طـ مائة وطشريـ واحدة فثالث بـات لبقن 

 ويف كؾ خؿسقـ حؼة.

 فصً يف صوبح اٌجمش
 : ْصاب شنا٠ ايبكس

ويف ستقـ  ـ3فقفا مسـة  قناألربعوـ 2ر فقفا تبقع أو تبقعة مـ البؼ قنـ الثالث1

 ـ ويف كؾ أربعقـ مسـة.5ـ ثؿ يف كؾ ثالثقـ تبقع 4تبقعان 

 غسٚط املصن٢ َٔ ب١ُٝٗ األْعاّ: 

 ـ أكثك إال يف ثالث مسائؾ يجزئ فقفا الذكر.2ـ السـ 1
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 املطا٥ٌ ايجالخ اييت جيصئ ؾٝٗا ايرنس:

وجذع طـد طدم بـت  ابـ لبقن وحؼوـ 2ـ التبقع يف ثالثقـ مـ البؼر 1

 كؾف ذكقرا.  ـصاب ال انذا كإوـ 3مخاض 

 فصً يف صوبح اٌغُٕ
 : ِْٓصاب شنا٠ ايػ

ـ ويف مائتقـ 3ـ ويف مائة وإحدى وطشريـ شاتان 2ـ األربعقن فقفا شاة 1

 .  ـ ثؿ يف كؾ مائة شاة شاة4ث شقاه وواحدة ثال

 :  ٠غسٚط ايػا

أن تؽقن الشاه تجزئ وـ 2ـ أن تؽقن أكثك إال إذا كان الـصاب كؾف ذكقرا 1

السـ يشرتط أن يؽقن جذطا مـ وـ 3يف األضحقة إال إذا كان الـصاب كؾف معقبا 

 الضلن طؿره ستة أشفر أو ثـقا مـ الؿعز طؿره سـة. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة صوبح احلجٛة ٚاٌثّبس
 اخلازز َٔ األزض أزبع١ أَٛز: 

ـ ويف كؾ ثؿر يؽال ويدخر كتؿر وزبقب 2ـ الحبقب كؾفا ولق لؿ تؽـ دقتا 1

 ـ ورق الشجر الؿؼصقد كالسدر والحـاء فنكف يؽال ويدخر. 4ـ الؿؽقؾ الؿدخر 3

 ٜعترب يف شنا٠ احلبٛب ٚايجُاز غسطإ: 

 ـ بؾقغ كصاب ددره ألػ وستؿائة رصؾ طرادل 1

 ن يؽقن الـصاب مؿؾقكا لف ودت وجقب الزكاةأوـ 2

 فصً يف صوبح احلجٛة ٚاٌثّبس
 َكداز ايٛادب جيب: 

ـ وثالثة أرباع 3ػ العشر مع الؿمكة ـ وكص2ـ العشر فقؿا سؼل بال ممكة 1

 العشر هبؿا. 

 فنن تػاوتا فبلكثرهؿا كػعا ومع الجفؾ العشر.

 ٚقت ٚدٛب شنا٠ احلبٛب ٚايجُاز: 

 ـ وبدا صالح الثؿر. 2ـ إذا اشتد الحب 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚقت اضتكساز شنا٠ احلبٛب ٚايجُاز: 

ف وال يستؼر القجقب إال بجعؾفا يف البقدر فنن تؾػت دبؾف بغقر تعد مـ

 سؼطت 

 ويجب العشر أو كصػف أو ثالثة أرباطف طؾك مستلجر األرض دون مالؽفا.  

 ثبة صوبح اٌؼغً
 ْصاب شنا٠ ايعطٌ:  

إذا أخذ مـ مؾؽف أو مقات مـ العسؾ مائة وستقـ رصال طرادقا يعـل واحد          

 وستقن كقؾق ومائتقـ غرام تؼريبا.

 َكداز ايٛادب يف شنا٠ ايعطٌ: 

 فػقف طشره.

 صً صوبح اٌشوبصف
 : ٜػرتط يف ايسناش

 اهؾقة أو دفـ غقرهؿ مـ الؽػار أن يؽقن مـ دفـ الج
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

لن يؽقن طؾقف أو طؾك بعضف طالمة كػر فنن لؿ تؽـ طالمة ففق ويعرف ب

  .لؼطة

 املكداز ايٛادب يف شنا٠ ايسناش:   

 .الخؿس يف دؾقؾف وكثقره

 األسل بايسناش:

 . الركاز لقاجده ولق أجقرا ال لطؾبفو

 فصً صوبح ادلؼذْ
 املعدٕ ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 غقر الذهب والػضة كالحديد. وـ 2ـ أن يؽقن ذهبا أو فضة 1

, وإن كان غقر الذهب فضة فػقف ربع طشر طقـف يف الحال فنن كان ذهبا أو

 والػضة فػقف ربع طشر دقؿتف إن بؾغت دقؿتف كصابا مـ الذهب والػضة. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة صوبح إٌمذ٠ٓ
ب إذا بؾغ طشريـ مثؼاال ويف الػضة إذا بؾغت مائتل درهؿ ربع يجب يف الذه

العشر مـفؿا ويضؿ الذهب إلك الػضة يف تؽؿقؾ الـصاب وتضؿ دقؿة العروض 

 إلك كؾ مـفؿا.

 ٜٚباح يًرنس َٔ ايؿط١ مثا١ْٝ: 

ـ حؾقة 5ـ حؾقة الجقشـ 4ـ وحؾقة الؿـطؼة 3ـ ودبقعة السقػ 2ـ الخاتؿ 1

 .ـ حؾقة حؿائؾ سقػ8حؾقة الراذان ـ 7ـ حؾقة الخػ 6الخقذة 

 ٜٚباح يًرنس َٔ ايرٖب اثٓإ: 

 ـ وما دطت إلقف ضرورة كلكػ وكحقه. 2ـ دبقعة السقػ 1

  .ويباح لؾـساء مـ الذهب والػضة: ما جرت طادهتـ بؾبسف ولق كثر

 سًٞ ايٓطا٤ ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ الؿعد لالستعؿال أو العارية ال زكاة فقف 1

 أو الـػؼة أو كان محرما فقف الزكاة. اءرالؿعد لؾؽوـ 2

 خاتؿ الحديد والـحاس.  ٜٚهسٙ:
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة صوبح اٌؼشٚض
 غسٚط شنا٠ عسٚض ايتذاز٠ أزبع١: 

 ـ إذا بؾغت دقؿتفا كصابا. 4ـ ألجؾ الربح 3ـ بـقة التجارة 2ـ إذا مؾؽفا بػعؾف 1

 ثبة صوبح اٌفؽش
 جتب شنا٠ ايؿطس بجالث١ غسٚط: 

 أن يؽقن مالؽا لحقائجف األصؾقة. وـ 3غـل  ـ2ـ مسؾؿ ولق لؿ يصؿ 1

 ايػين ٖٓا ٖٛ ايرٟ تٛؾس ؾٝ٘ غسطإ: 

فضؾ لف يقم العقد ـ و2دقت طقالف يقم العقد ولقؾتف ـ مؾؽ دقت كػسف و1

 ولقؾتف صاع طـ دقتف ودقت طقالف.

 ؾٝدسز شنا٠ ايؿطس عٔ اثٓني: 

 ـ ومسؾؿ يؿقكف ولق شفر رمضان.  2ـ كػسف 1

 :ألزبع١ ا٠ ايؿطسٚال جيب إخساز شن

 ـ وال مـ وجبت كػؼتف يف بقت الؿال كؾؼقط. 4ضئر وـ 3أجقر وـ 2ـ لـاشز 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ؾإٕ عذص عٔ ايبعض بدأ ع٢ً ايرتتٝب: 

 ـ فلدرب يف مقراث.7ـ فقلده 6ـ فلبقف 5ـ فلمف 4ـ فردقؼف 3ـ فامرأتف 2ـ بـػسف 1

 شنا٠ ايؿطس هلا مخط١ أٚقات:

       ـ ودت الؽراهة4األفضؾقة  ـ ودت3ـ ودت القجقب 2ـ ودت الجقاز 1

 ـ ودت الحرمة.5

 فقدت الجقاز دبؾ العقد بققم أو يقمقـ فؼط وال تجزئ دبؾ ذلؽ

 وودت القجقب بغروب شؿس لقؾة العقد 

 وودت األفضؾقة يقم العقد دبؾ صالة العقد

وودت الؽراهة يقم العقد بعد الصالة وهل أداء ال دضاء إلك غروب 

 الشؿس

د يقم العقد وهل دضاء ال أداء مع اإلثؿ ويبدأ ودت وودت الحرمة بع

 .الحرمة مـ غروب شؿس يقم العقد
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 فصً ِمذاس صوبح اٌفؽش
 ٚجيب صاع َٔ:

ـ أو 6ـ أو ددقؼ الشعقر 5ـ شعقر 4ـ أو سقيؼ الرب 3ـ أو ددقؼ الرب 2ـ بر 1

 ـ أو أدط. 9ـ أو زبقب 8ـ أو تؿر 7سقيؼ الشعقر 

 الخبز.وـ 3الؿعقب وـ 2ـ الؿال 1 ث١:ايرٟ ال جيصئ يف شنا٠ ايؿطس ثال

 املعٝب ٜٓكطِ إىل أزبع١ أقطاّ: 

 مختؾط بؽثقر ال يجزئ.وـ 4دديؿ وـ 3مبؾقل وـ 2ـ مسقس 1

 ثبة أً٘ اٌضوبح
 أٌٖ ايصنا٠ مثا١ْٝ: 

                الؿملػة دؾقهبؿوـ 4العامؾقن طؾقفا وـ 3الؿساكقـ وـ 2ـ الػؼراء 1

 ابـ السبقؾ. وـ 8يف سبقؾ اهلل وـ 7الغارم وـ 6الرداب ويف ـ 5

 األول: الػؼراء وهؿ مـ ال يجدون شقئا أو يجدون بعض الؽػاية.

 الثاين: الؿساكقـ وهؿ مـ يجدون كصػ كػايتفؿ أو أكثرها.

 الثالث: العامؾقن طؾقفا.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ـ والؼاسؿ.4ـ والؽاتب 3ـ والحافظ 2ـ الجابل 1 ايعإًَٛ عًٝٗا أزبع١:

  :ضت١ غسٚط ايعاٌَ

ـ مـ غقر ذوي 6ـ كافقا 5 اـ أمقـ4 ـ طادال3 اـ بالغ2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1

 الؼربك.

 الرابع: الؿملػة دؾقهبؿ.

 املؤيؿ١ قًٛبِٗ ضت١: 

ـ أو يرجك 3ـ أو كػ شره 2ؿـ يرجك إسالمف مـ السقد الؿطاع يف طشقرتف 1

بف ك ـ أو يرج6ـ أو جبايتفا مؿـ ال يعطقفا 5ـ أو إسالم كظقره 4بعطقتف دقة إيؿاكف 

 دفع طـ الؿسؾؿقـ.

 األسقر الؿسؾؿ. وـ 2ـ الؿؽاتبقن 1 اخلاَظ: ايسقاب ِٖٚ:

 ايطادع: ايػازّ:

مـ استدان لـػسف وـ 2ـ مـ استدان لغقره إلصالح ذات البقـ ولق مع غـك 1 

 مع الػؼر.

 السابع: يف سبقؾ اهلل وهؿ الغزاة الؿتطقطة الذيـ ال ديقان لفؿ.
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افر الؿـؼطع بف دون الؿـشئ لؾسػر مـ بؾده الثامـ: ابـ السبقؾ هق الؿس

 فقعطك ددر ما يقصؾف إلك بؾده.

 فصً ِٓ ال رذفغ ذلُ اٌضوبح
 عػس:  سدأال تدؾع ايصنا٠ إىل 

ـ 5ـ ومقلك الؿطؾبل 4ـ ومقلك الفاشؿل 3ـ والؿطؾبل 2ـ الفاشؿل 1

ـ 8ـ وال إلك فرطف 7ـ وفؼقر يـػؼ طؾقف غـل مـ أداربف 6والػؼقرة تحت غـل مـػؼ 

 كافر غقر مملػ.وـ 11ـ وزوج 11ـ وال إلك طبد 9وأصؾف 

 بٓٛ ٖاغِ ضت١: 

آل وـ 6آل حارثة وـ 5آل طؼقؾ وـ 4آل جعػر وـ 3آل طباس وـ 2ـ آل طؾل 1

 أبل لفب. 
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 نتاب ايصٝاّ

 غسٚط ٚدٛب ايصّٛ أزبع١ أغٝا٤:

 الؼدرة طؾقف.وـ 4العؼؾ وـ 3البؾقغ وـ 2ـ اإلسالم 1

 غسٚط صش١ ايصّٛ ضت١:

اكؼطاع دم وـ 5اكؼطاع دم الحقض وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 الـقة مـ الؾقؾ.وـ 6الـػاس 

 زنٔ ايصٝاّ:

ـ اإلمساك طـ جؿقع الؿػطرات مـ صؾقع الػجر الثاين إلك غروب 1

 .الشؿس

 ٚ جيب صّٛ غٗس زَطإ بٛاسد َٔ ثالث١ أَٛز: 

قؿ أو ـ إن حال دوكف غ3يقما ـ بنكؿال طدة شعبان ثالثقـ 2ـ برؤية هاللف 1

 .درت

 غسٚط ايسا٥ٞ أزبع١: 

 ـ طدال ضاهرا وباصـا. 4 ـ طادال3 اـ بالغ2مسؾؿا ولق أكثك أن يؽقن ـ 1
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 ٚإذا قاَت ايب١ٓٝ يف أثٓا٤ ايٓٗاز ٚدب غ٦ٝني:

 ـ والؼضاء. 2ـ  اإلمساك 1

 ع٢ً ضبع١: 

ائض حوـ 5مريض شػل وـ 4صبل بؾغ وـ 3مجـقن طؼؾ وـ 2ـ كافر أسؾؿ 1

 ـ مسافر ددم مػطرا. 7كػساء صفرت وـ 6صفرت 

 جيب ايؿطس ع٢ً ثالث١:

 هؾؽة.آدمل معصقم مـ  مـ يحتاجف إلكؼاذوـ 3لـػساء اوـ 2ـ الحائض 1

 ٜٚطٔ ايؿطس الثٓني:

           ـ لؿسافر يباح لف الؼصر إذا فارق بققت دريتف العامرة, أو خقام دقمف1

 .لؿريض يخاف الضرروـ 2

 س يجالث١:ٜٚباح ايؿط

 لحامؾ خافتوـ 2حا يبؾغ الؿسافة, ـ لحاضر سافر يف أثـاء الـفار سػرا مبا1

 طؾك كػسفا أو طؾك القلد. ـ ومرضع خافت3سفا أو طؾك القلد طؾك كػ
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 ثبة ِب ٠فغذ اٌصَٛ ٠ٚٛجت اٌىفبسح
 عدد املؿطسات أزبع١ عػس: 

يصؾ إلك  ل بؿااكتحاالوـ 5 ؼـةحالـ 4ط استعاالوـ 3شرب والـ 2ـ األكؾ 1

     ستؼاءواالـ 7ن غقر إحؾقؾف مـ أي مقضع كاإلك جقفف  إدخال شلءوـ 6حؾؼف 

حجؿ أو أوـ 11لكرر الـظر فلكزأوـ 11أو أمذىباشر فلمـك وـ 9 ـاءستؿواالـ 8

بؾع الـخامة وـ 13الردة وـ 13خروج دم الحقض والـػاس وـ 12 احتجؿ وضفر دم

 كقة الػطر. وـ 14

 ثالث١: غسٚط ايؿطس باملؿطسات

 ـ مختارا ال كاسقا أو مؽرها. 3ـ ذاكرا 2طامدا أن يؽقن ـ 1

 األغٝا٤ اييت ال تؿطس ضبع١: 

فؽر فلكزل مـقا أم أو ـ 3دخؾ إلك حؾؼف غبار أو ـ 2ـ صار إلك حؾؼف ذباب1

اغتسؾ أو تؿضؿض أو أو ـ 6أصبح يف فقف صعام فؾػظف أو ـ 5احتؾؿ أو ـ 4مذيا 

 ـ الػصد والشرط.7و بالغ فدخؾ الؿاء حؾؼف استـثر أو زاد طؾك الثالث أ

 فصً يف اجلّبع يف ٔٙبس سِعبْ
 ومـ جامع يف هنار رمضان يف دبؾ أو دبر فعؾقف الؼضاء والؽػارة. 
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 ايصٛز اييت تٛدب ايكطا٤ ٚال تٛدب ايهؿاز٠ ثالخ: 

ـ إذا جامع مـ كان 3ـ إذا كاكت الؿرأة معذورة 2ـ جامع دون الػرج فلكزل 1

  سػره.كقى الصقم يف

 ثبة ِب ٠ىشٖ ٠ٚغزذت يف اٌصَٛ ٚدىُ اٌمعبء
 املهسٖٚات يف ايصٝاّ أزبع١:

الؼبؾة  ـ4ـ مضغ طؾؽ دقي 3ـ ذوق صعام بال حاجة 2ـ جؿع ريؼف فقبتؾعف 1

 .لؿـ تحرك شفقتف

 ضٓٔ ايصٝاّ ضت١:

ـ ودقلف 4ـ والزيادة يف أطؿال الخقر 3ـ وتلخقر السحقر 2ـ تعجقؾ الػطر 1

ـ ودقلف 5ذا شتؿ: إين صائؿ, ويف غقره سرا, يزجر كػسف بذلؽ, إيف رمضان جفرا 

سبحاكؽ وبحؿدك. الؾفؿ  الؾفؿ لؽ صؿت, وطؾك رزدؽ أفطرت طـد فطره:

ـ وفطره طؾك رصب, فنن طدم فـ طؾك تؿر, 6تؼبؾ مـل إكؽ أكت السؿقع العؾقؿ. 

 فنن طدم التؿر فـعؾك ماء.
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 احملسَات يف ايصٝاّ ثالث١: 

ـ العؾؽ الؿتحؾؾ إن بؾع 2يػطر هبا فؼط إن وصؾت إلك فؿف ـ بؾع الـخامة و1

 ـ الؼبؾة لؿـ ضـ إكزاال. 3ريؼف 

 ٚجيب ادتٓاب ثالث١: 

 .اشتؿ وال يػطر هبوـ 3غقبة وـ 2كذب  ـ1

 ثبة صَٛ اٌزؽٛع
 ٜطٔ صٝاّ تطع١ أٜاّ: 

      ست مـ شقال ولق متػردةوـ 4الخؿقس وـ 3االثـقـ وـ 2ـ أيام البقض 1

تسع ذي وـ 7ـ وآكده العاشر ثؿ التاسع وسـ الجؿع بقـفؿا 6ؿحرم شفر الوـ 5

 ـ وأفضؾف صقم يقم وفطر يقم.9يقم طرفة لغقر حاج هبا وـ 8الحجة 

 : إٜطتشب يف صٝاّ ضت َٔ غٛاٍ غ٦ٝ

 أن تؽقن متتابعة. وـ 2ـ أن تؽقن طؼب العقد مباشرة 1
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 ٜهسٙ صٝاّ مخط١ أٜاّ: 

ـ طقد لؾؽػار 5ـ الشؽ 4إفراد السبت  ـ3ـ إفراد الجؿعة  2ـ إفراد رجب 1

 بصقم.

 حيسّ صٝاّ ثالث١ أٜاّ:  

صقام أيام التشريؼ ولق يف وـ 3صقم طقد األضحك وـ 2ـ صقم طقد الػطر 1

 فرض إال طـ دم متعة ودران.

 ثبة االػزىبف
 غسٚط االعتهاف ضت١:  

 ـ6طدم ما يقجب الغسؾوـ 5الـقة وـ 4التؿققز وـ 3العؼؾ وـ 2ـ االسالم 1

 أن يؽقن يف مسجد تؼام فقف الجؿاطة. و

 : زبع١ أَٛز خيسز املعتهـ إال ألٚال

دضاء الحاجة مـ بقل وغائط ودلء بغتة وغسؾ وـ 3الشرب وـ 2ـ األكؾ 1

 حضقر الجؿعة. وـ 4متـجس يحتاجف والطفارة طـ حدث ال التجديد 
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 ال جيٛش يًُعتهـ: 

 صف. أن يشفد جـازة إال أن يشرتوـ 2ـ أن يعقد مريضا 1

 :ثالث١ األغٝا٤ اييت جيٛش اغرتاطٗا

 الخروج لشلء لف مـف بد.وـ 3شفقد جـازة وـ 2ـ طقادة مريض 1

 َبطالت االعتهاف ضت١: 

              الخروج بال طذر ولق دؾوـ 2ـ كقة دطع االطتؽاف ولق لؿ يخرج 1

 سؽر.الوـ 6الردة وـ 5اإلكزال بالؿباشرة دون الػرج وـ 4القطء يف الػرج وـ 3

 اإلغؿاء. وـ 2ـ الـقم 1 ٚال ٜبطً٘:

 َطتشبات االعتهاف اثٓإ: 

 اجتـاب ما ال يعـقف.وـ 2ـ اشتغالف بالؼرب الؼاصرة 1

 جيب صٝا١ْ املطذد عٔ مثا١ْٝ أغٝا٤: 

ـ 7ـ وسؽران 6ـ ومجـقن 5ـ وخصقمة, 4ـ ولغط, 3ـ ومستؼذر 2ـ وسخ 1

 ـ ومزامقر الشقطان.8وغقر مؿقز 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ط١ أغٝا٤: ٚسسّ يف املطذد مخ

ـ ويؿـع فقف مـ 5ـ وتؽسب بصـعة ال كتابة 4ـ وإجارة 3ـ وشراء 2ـ بقع 1

 اختالط كساء برجال.
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 نتاب املٓاضو

 غسٚط احلر ضت١:

وجقد وـ 6الؼدرة وـ 5الحرية  وـ 4البؾقغ وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 الؿحرم لؾؿرأة.

  إىل ثالث١ أقطاّ:غسٚط احلر ٚتٓكطِ 

رتط لؾقجقب والصحة: اإلسالم, والعؼؾ, ودسؿ يشرتط لؾقجقب دسؿ يش

واإلجزاء دون الصحة: البؾقغ وكؿال الحرية, ودسؿ يشرتط لؾقجقب دون 

 اإلجزاء, وهق الؼدرة ووجقد الؿحرم لؾؿرأة. 

 ٚحمسَٗا ٖٛ: 

 ـ أو مـ تحرم طؾقف طؾك التلبقد بـسب أو سبب مباح.2ـ زوجفا 1

 سبب محرم.  وـ 2سبب مباح ـ 1 ايطبب ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ الؿصاهرة. 2ـ الرضاع 1 ٚايطبب املباح ْٛعإ:

 ٚايطبب احملسّ ْٛعإ: 

 .ةـ  أم وبـت الؿقصمة بشبف2ـ أم وبـت الؿزين هبا 1
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 ١: مخطغسٚط احملسّ 

 .   ـ العدالة5 ـ الذكر4ـ العادؾ 3ـ البالغ 2ـ الؿسؾؿ 1

 غسٚط ايكادز ثالث١: 

أن يتؿؽـ مـ وـ 3يجد راحؾة صالحة لؿثؾف أن وـ 2ـ أن يجد زادا 1

 الركقب.

 ٚال جيب احلر ع٢ً ايكادز عًٝ٘ إال بعد: 

                ـ والـػؼات الشرطقة كـػؼة مـ يؿقكف2ـ دضاء القاجبات كالديـ 1

 ـ والحقائج األصؾقة كالؿسؽـ.3

 ايرٟ ًٜصَ٘ إٔ ٜٓٝب غريٙ يف احلر:

 ـ الحج لؿرض ال يرجك برؤه. مـ طجز طوـ 2ـ مـ طجز طـ الحج لؽرب 1

 ثبة ادلٛال١ذ
 مقادقت زماكقة .وـ 2ـ مقادقت مؽاكقة 1 املٛاقٝت قطُإ:
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 املٛاقٝت املها١ْٝ مخط١:

مقؼات أهؾ الشام ومصر الجحػة ـ 2مقؼات أهؾ الؿديـة ذو الحؾقػة ـ 1

ذات ـ 5 مقؼات أهؾ كجددرن الؿـازل ـ 4مقؼات أهؾ القؿـ يؾؿؾؿ ـ 3والؿغرب 

 .ات أهؾ الؿشرقؼمقطرق 

ومـ حج مـ أهؾ مؽة فؿـ مؽة  ,ر أهؾفاولؿـ مر طؾقفا مـ غقوهل ألهؾفا 

 وطؿرتف مـ الحؾ.

 ايطانٔ ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

ساكـ خارج مؽة وـ 2 ـ ساكـ يف مؽة وطؿرتف مـ الحؾ وحجف مـ مـزلف1

ساكـ خارج مؽة وبعد الؿقؼات وـ 3 ودبؾ الؿقؼات فعؿرتف وحجف مـ مـزلف

 ؿرتف وحجف مـ الؿقؼات.فع

 املٛاقٝت ايصَا١ْٝ ثالث١: 

 ـ وطشر مـ ذي الحجة.3ـ وذو الؼعدة 2ـ شقال 1

 ويؽره اإلحرام دبؾ الؿقؼات, وبحج دبؾ أشفره.   
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 ثبة أدىبَ إٌغه
 الـقة. وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1 غسٚط اإلسساّ ثالث١:

 ضٓٔ اإلسساّ ضبع١:

                 ـ والتطقب يف البدن3التـظػ ـ و2ـ الغسؾ أو تقؿؿ لعدم الغسؾ 1

ـ وإحرام طؼب 6ـ واإلحرام يف إزار ورداء أبقضقـ 5ـ والتجرد طـ مخقط 4

ـ واالشرتاط بؼقلف: الؾفؿ إين أريد كسؽ كذا فقسره لل وإن حبسـل 7ركعتقـ 

 حابس فؿحؾل حقث حبستـل.

 َهسٖٚات اإلسساّ: 

 .  ز لف أن يؾبسفال يجق ؾ وخؾعفالثقب دبؾ اإلحرام فنن فعـ التطقب يف 1

 أْٛاع اإلسساّ ثالث١:

 ـ الؼران, وأفضؾ األكساك التؿتع. 3ـ اإلفراد 2ـ التؿتع 1

 ٚصؿ١ ايتُتع: 

أن يحرم بالعؿرة يف أشفر الحج ويػرغ مـفا ثؿ يحرم بالحج يف طامف وطؾك 

 األفؼل دم.  
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 اإلؾساد: ٚصؿ١ 

 رم بالعؿرة.هق أن يحرم بالحج فؼط ثؿ بعد فراغف مـف يح

 ايكسإ: ٚصؿ١ 

 هق أن يحرم بالحج و العؿرة معًا ويعؿؾ أطؿال الحج فؼط .

 غسٚط ايتُتع ضبع١: 

أهؾ الحرم ومـ دوكف ـ أال يؽقن مـ حاضري الؿسجد الحرام وهؿ 1

يسافر ن ال أوـ 4أن يحج مـ طامف وـ 3أن يعتؿر يف أشفر الحج ـ و2مسافة دصر 

أن وـ 5لكثر, فنن فعؾ فلحرم بالحج فال دم طؾقف بقـ الحج والعؿرة مسافة دصر ف

أن وـ 6يحؾ مـ العؿرة دبؾ إحرامف بالحج فنن أحرم بف دبؾ حؾف مـفا صار داركا 

التؿتع  يأن يـقوـ 7يحرم بالعؿرة مـ الؿقؼات أو مـ مسافة دصر فلكثر مـ مؽة 

 يف ابتداء العؿرة أو أثـائفا.

 فصً يف اٌؽٛاف
 :سعػ اغسٚط صش١ ايطٛاف اثٓ

اجتـاب وـ 5الطفارة مـ الحدثقـ وـ 4الـقة وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

جعؾ البقت طـ وـ 8صقاف سبعة أشقاط كامؾة وـ 7سرت العقرة وـ 6الـجاسات 
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أن يبتدئ مـ الحجر األسقد وـ 11مع الؼدرة  شلؿالوـ 11الؿقاالة وـ 9يساره 

 أن يطقف داخؾ الؿسجد.وـ 12

 ١ أغٝا٤: املٛاال٠ عٔ ثالث يفٜٚعؿ٢ 

 ـ أو صؾك طؾك جـازة.  3إذا ادقؿت الؿؽتقبة وـ 2ـ الػاصؾ القسقر طرفا 1

 :ضٓٔ ايطٛاف عػس

ـ وتؼبقؾف 3استالم الحجر األسقد وـ 2ـ استالم الركـ القؿاين بقده القؿـك 1

ـ 9ـ والذكر 8ـ والدطاء 7ـ والؿشل يف مقضعف 6فؼل رمؾ لألـ وال5ـ واالضطباع 4

 ـ وصالة ركعتقـ بعد الطقاف خؾػ الؿؼام.11والدكق مـ البقت 

 َبطالت ايطٛاف مثا١ْٝ:

تـؽقس وـ 3طدم كقة كسؽ الطقاف وـ 2مـ الطقاف ولق يسقرا  ءـ ترك شل1

الطقاف وـ 6الطقاف طؾك جدار الحجر وـ 5الطقاف طؾك الشاذروان وـ 4الطقاف

 الطقاف كجسا. وـ 8الطقاف محدثا وـ 7 اطرياك
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 فصً يف اٌغؼٟ
 ايطعٞ مثا١ْٝ:غسٚط صش١ 

أن وـ 6الؿشل مع الؼدرة وـ 5الؿقاالة وـ 4الـقة وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

استقعاب ما وـ 8أن تؽقن سبعة أشقاط وـ 7 ايؽقن بعد صقاف صحقح ولق مسـقك

 بقـ الصػا و الؿروة.

 ضٓٔ ايطعٞ ثالث١: 

 ـ والؿقاالة بقـ الطقاف والسعل.3ـ وسرت العقرة 2ـ الطفارة 1

 اٌٛلٛف ثؼشفخفصً يف 
 غسٚط صش١ ايٛقٛف بعسؾ١ أزبع١: 

أن يؽقن ودقفف يف ودت وـ 4العؼؾ وـ 3حرام بالحج اإلوـ 2سالم ـ اإل1

 القدقف مـ فجر يقم طرفة إلك فجر يقم الـحر. 

 : عػس سدأغسٚط زَٞ اجلُاز 

أكرب مـ الحؿص الحصاة الحجؿ بلن تؽقن وـ 2 حصقات سبعأن تؽقن ـ 1

أن يؽقن الرمل متعادبا واحدة بعد وـ 4تؽقن مـ الحصك أن وـ 3ودون البـدق 

الـقة أن وـ 6القدت أن يرمل يف القدت الؿعترب شرطا وـ 5واحدة ال دفعة واحدة 
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ؽقن الحصك دد رمل بف مـ ن ال تأوـ 8الرتتقب بقـ الجؿرات وـ 7يؼصد الرمل 

ؽان الؿعترب أن تؼع يف الؿوـ 11أن يرفع يده وـ 11أن يرمل رمقا ال وضعا ـ و9 دبؾ

 شرطا.

   .ـ استؼبال الؼبؾة1 ضٓٔ ايسَٞ:

 : ضٓٔ احلًل ثالخ

 أن يؽرب أثـاء الحؾؼ.  وـ 3أن يستؼبؾ الؼبؾة وـ 2ـ أن يبدأ بشؼف األيؿـ 1

 ٚأزنإ احلر أزبع١: 

 ـ والسعل.4ـ وصقاف الزيارة 3ـ والقدقف 2ـ اإلحرام 1

 ٚٚادبات احلر ضبع١:  

ـ والؿبقت بؿـك 3لقدقف بعرفة إلك الغروب ـ وا2ـ اإلحرام مـ الؿقؼات 1

    ـ والرمل5ـ والؿبقت بؿزدلػة إلك بعد كصػ الؾقؾ 4لغقر أهؾ السؼاية والرطاية 

 ـ وصقاف القداع.7ـ والحؾؼ أو التؼصقر 6

  :اثٓإ احلر ضٓٔ

 ـ وصقاف الؼدوم. 2ـ الؿبقت بؿـك لقؾة طرفة 1       

 ـ والسعل.  3الطقاف ـ و2ـ اإلحرام 1 ٚأزنإ ايعُس٠ ثالث١:
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 الحؾؼ أو التؼصقر.وـ 2ـ اإلحرام مـ الؿقؼات 1 ٚادبات ايعُس٠ اثٓإ:

 ـ صقاف القداع. 1 ضٓٔ ايعُس٠:

 ثبة حمظٛساد اإلدشاَ
 حمعٛزات اإلسساّ تطع١:

تغطقة الرأس بؿالصؼ وـ 3تؼؾقؿ األضافر وـ 2ـ حؾؼ الشعر مـ جؿقع بدكف 1

      طؼد الـؽاحوـ 7دتؾ الصقد وـ 6لطقب اوـ 5لبس الؿخقط وـ 4أو غقر مالصؼ 

 القطء. وـ 9الؿباشرة دون الػرج وـ 8

 االستعؿال. وـ 3الشؿ وـ 2ـ الؿس 1 احملسّ يف ايطٝب يًُشسّ ثالث١:

 ٜهٕٛ دصا٤ ايصٝد ع٢ً:  

ـ أو تؾػ يف 2ـ مـ دتؾ صقدا ملكقال بريا أصال ولق تقلد مـف ومـ غقره 1

 يده.  

 : أزبع١ اٍ اإلسساّاحلٝٛإ ايرٟ ال حيسّ س

ـ ودتؾ محرم األكؾ 3ـ وصقد البحر إن لؿ يؽـ بالحرم 2ـ الحققان اإلكسل 1

 ـ الحققان الصائؾ.4
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 حيسّ يف ايصٝد ضت١ أغٝا٤: 

 أكؾف.وـ 6الداللة إلقف وـ 5اإلطاكة طؾقف وـ 4أذاه وـ 3ـ صقده 2ـ دتؾف 1

 حيسّ َٔ ايٓطا٤ ضت١ أغٝا٤: 

              العؼدوـ 5الؽالم الػاحش وـ 4اشرة الؿبوـ 3الؼبؾة وـ 2ـ الؾؿس 1

 الجؿاع.وـ 6

 عكد ايٓهاح ي٘ ثالث١ أسهاّ: 

 . وتصح الرجعةـ وال فدية 3ـ وال يصح 2ـ يحرم 1

 اجلُاع قبٌ ايتشًٌ األٍٚ ٜرتتب عًٝ٘ مخط١ أسهاّ: 

         ـ ويؼضقاكف العام الثاين طؾك الػقر3ـ ويؿضقان فقف 2كسؽفؿا  ادـ فس1

 يحرم مـ الحؾ لطقاف الػرض. وـ 5طؾقف بدكة ـ و4

 اجلُاع قبٌ متاّ ايطعٞ يف ايعُس٠ ٜرتتب عًٝ٘ أزبع١ أسهاّ: 

 ـ وطؾقفؿا فدية. 4ـ ويؼضقفا فقرا 3ـ ويؿضقان فقفا 2طؿرهتؿا  سادـ ف1

 ـ باشر ولؿ يـزل. 2ـ باشر فلكزل 1 املباغس ٜٓكطِ إىل قطُني:
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 :ي٘ ثالث١ أسهاّ ايرٟ باغس ؾأْصٍ

 ـ ويحرم مـ الحؾ لطقاف الػرض. 3ـ وطؾقف بدكة 2ـ لؿ يػسد حجف 1 

  :ي٘ سهُإ ايرٟ باغس ؾًِ ٜٓصٍ

 ـ وطؾقف شاة. 2ـ لؿ يػسد حجف 1

 .ـ بعد التحؾؾ األول2دبؾ التحؾؾ األول  ٓكطِ إىل قطُني:تاملباغس 

 ـ وطؾقف بدكة.2ـ لؿ يػسد حجف 1ؾإٕ باغس قبٌ ايتشًٌ األٍٚ ؾأْصٍ َٓٝا: 

 شر بعد التحؾؾ األول فلكزل مـقا فعؾقف فدية أذى وإن با

 ٚجتتٓب املسأ٠ ثالث١ أغٝا٤: 

 ـ وتغطقة وجففا.3ـ والؼػازيـ 2ـ الربدع 1 

 ثبة اٌفذ٠خ
 ٚايؿد١ٜ تٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ الػدية القاجبة طؾك الرتتقب.2خققر ـ الػدية القاجبة طؾك الت1

 ايؿد١ٜ ايٛادب١ ع٢ً ايتدٝري قطُإ: 

 ـ فدية دتؾ الصقد. 2األذى  ـ فدية1
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 : مخط١ احملعٛزات اييت جتب ؾٝٗا ؾد١ٜ األذ٣ ع٢ً ايتدٝري

 ؿخقط . الـ ولبس 5طقب الـ و4رأس الـ وتغطقة 3تؼؾقؿ الـ و2حؾؼ الـ 1

 ايؿد١ٜ ايٛادب١ ع٢ً ايرتتٝب ضت١ أقطاّ: 

           ـ ودم القطء يف الػرج4ـ ودم اإلحصار 3ـ ودم الؼران 2ـ دم الؿتعة 1

 ـ والدم القاجب لرتك واجب.6ـ والدم القاجب لػقات الحج 5

 َٔ ٚدبت عًٝ٘ ؾد١ٜ أذ٣ خيري بني ثالث١ أَٛز: 

إصعام ستة مساكقـ لؽؾ مسؽقـ مد بر أو كصػ  وأـ 2ـ صقام ثالثة أيام 1

 ـ أو ذبح شاة.3صاع تؿر أو شعقر 

 ايصٝد ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 قد لقس لف مثؾ مـ هبقؿة األكعام. ـ ص2ـ صقد لف مثؾ مـ هبقؿة األكعام 1

 ايصٝد ايرٟ ي٘ َجٌ خيري بني ثالث١ أَٛز: 

ـ أو يصقم طـ إصعام 3 اـ أو يؼقؿ الؿثؾ فقخرجف صعام2ـ أن يذبح الؿثؾ 1

 كؾ مسؽقـ.  
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 صقام. وأـ 2ـ  إصعام 1 َجٌ خيري بني أَسٜٔ: ي٘ ايصٝد ايرٟ يٝظ 

 فصً يف دىُ فذ٠خ ِٓ وشس حمظٛسا
 ث١ أسهاّ:ايؿد١ٜ هلا ثال

ـ ومـ كرر 2ـ ومـ كرر محظقرا مـ جـس واحد ولؿ يػد فدى مرة 1 

ـ ومـ فعؾ محظقرا مـ أجـاس مختؾػة 3الصقد فػقف بعدده ولق يف دفعة واحدة 

 فدى لؽؾ مرة رفض إحرامف أو ال.

 ايتشًٌ َٔ احلر ال ٜهٕٛ إال بٛاسد َٔ ثالث١ أَٛز: 

ـ التحؾؾ لعذر إذا شرصف 3ر ـ التحؾؾ طـد اإلحصا2ـ كؿال أفعال الحج 1

 يف ابتدائف. 

 :ٜٚطكط بٓطٝإ ٚدٌٗ ٚإنساٙ

 ـ وتغطقة رأس. 3ـ وصقب 2لبس فدية ـ 1

  .ـ وحالق. فتجب مطؾؼا4ـ وتؼؾقؿ 3ـ وصقد 2ـ وطء 1دون 

 ثبة ص١ذ احلشَ
 يحرم صقد مؽة الربي والبحري باإلجؿاع طؾك الؿحرم والحالل 
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وال يؾزم الؿحرم جزاءان ويحرم وحؽؿ صقده كصقد الؿحرم فقف الجزاء 

 دطع شجره وحشقشف األخضريـ ويضؿـ بؼقؿتف إال إذا كبت. 

 ٜطتج٢ٓ َٔ ذيو مثا١ْٝ أغٝا٤: 

         الػؼعوـ 6الؽؿلة وـ 5ما زرطف األدمل وـ 4الثؿرة وـ 3القابس وـ 2ـ اإلذخر 1

 . االكتػاع بؿا زال أو اكؽسر بغقر فعؾ األدملوـ 8رطل الحشقش الرصب وـ 7

 :ٚحيسّ صٝد املد١ٜٓ ٚال دصا٤ ؾٝ٘ ٜٚباح

واتخاذ آلة الحرث مـ شجر الؿديـة وكحقه ـ 2دطع الحشقش لؾعؾػ ـ 1

 وحرمفا ما بقـ طقر إلك ثقر.

 ثبة اٌفٛاد ٚاإلدصبس
 َٔ ؾات٘ ايٛقٛف بعسؾ١ تستب عًٝ٘ مخط١ أَٛز:  

جب ـ وي4ـ ويـؼؾب إلك طؿرة 3ـ وتسؼط طـف تقابع القدقف 2ـ فاتف الحج 1

يف الؼضاء وجقبا إن لؿ يؽـ  يـ ويفد5الحج بصػة ما فاتف  لطؾقف أن يؼض

 اشرتط. 

 ٜٓكطِ إىل قطُني:صد اي

 طـ الحج.  صدـ 2طـ البقت  صدـ 1
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 ؾُٔ صدٙ عدٚ عٔ ايبٝت: 

 ـ فنن فؼده صام طشرة أيام ثؿ حؾ.   2ـ أهدى وجقبا بـقة التحؾؾ ثؿ حؾ 1

  تحؾؾ بعؿرة.: صدٙ عدٚ عٔ عسؾ١َٔ ٚ

 ـ حصر بذهاب الـػؼة. 2ـ حصر بالؿرض 1 احلصس قطُإ:ٚ

 ـ لؿ يشرتط بؼل محرما. 2ـ اشرتط فؾقس طؾقف شلء 1 ٚاحلصس باملسض قطُإ:

  ٚاحلصس برٖاب ايٓؿك١ قطُإ:

 ـ لؿ يشرتط بؼل محرما. 2ـ اشرتط فؾقس طؾقف شلء 1

 ثبة اذلذٞ ٚاألظذ١خ
ع ضلن وثـل سقاه فاإلبؾ أفضؾفا إبؾ ثؿ بؼر ثؿ غـؿ وال يجزئ فقفا إال جذ

, الضلن كصػفا وتجزي الشاة طـ واحدخؿس سـقـ والبؼر سـتان والؿعز سـة و

 وأهؾ بقتف والبدكة والبؼرة طـ سبعة. 
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 ٚال جتصئ عػس٠: 

ـ والؿريضة 6ـ والجداء 5ـ والفتؿاء 4ـ والعرجاء 3ـ والعجػاء 2ـ العقراء 1

ـ وما 11لخصل غقر الؿجبقب وا ـ9ـ والجؿاء 8ـ والعضباء بؾ البرتاء خؾؼة 7

 بلذكف أو دركف دطع أدؾ مـ الـصػ.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب اجلٗاد

 اجلٗاد ي٘ ثالث١ أسهاّ:

 ـ سـة ممكدة مع دقام مـ يؽػل بف.  3ـ فرض طقـ 2ـ فرض كػاية 1

 ٜٚهٕٛ اجلٗاد ؾسض نؿا١ٜ يف ثالث١ َٛاضع: 

ـ أن 2 قنيف جفادهؿ لفؿ دواويـ أو متربط ـ أن يـفض إلقف دقم يؽػقن1

ـ أن يبعث اإلمام يف كؾ طام جقشا يغزو 3يؽقن يف الثغقر مـ يدفع العدو طـفؿ 

 العدو يف بالدهؿ. 

 ٜٚهٕٛ اجلٗاد ؾسض عني يف أزبع١ َٛاضع: 

     إذا حصر بؾده طدووـ 3إذا حصره العدو وـ 2ـ إذا حضر صػ الجفاد 1 

 إذا استـػره اإلمام.وـ 4

  ١:تطعغسٚط َٔ جيب عًٝ٘ ايكتاٍ 

     الصحةو ـ 6الحرية وـ 5الذكقرية وـ 4البؾقغ وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 أن يجد ما يحؿؾف مسافة دصر.وـ 9إذن اإلمام وـ  7االستطاطة وـ 7
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 غسٚط املكاتٌ ) بؿتح ايتا٤ ( أزبع١: 

 ـ الرجؾ. 4ـ البؾقغ  3ـ العؼؾ  2ـ الؽافر الحربل  1

 :ايرٜٔ ال جيٛش قتًِٗ َٔ ايهؿاز مثا١ْٝ

الؿريض وـ  6األطؿك وـ 5الؿجـقن وـ 4الخـثك وـ  3الؿرأة وـ  2ـ الصبل  1

 الراهب. وـ 8الشقخ الزمـ وـ  7

 ايٛادب ع٢ً اإلَاّ عٓد املطري ثالث١ أَٛز: 

 ـ ويؿـع الؿرجػ. 3ـ ويؿـع الؿخذل 2ـ أن يتػؼد جقشف 1

 ٜٚطٔ يإلَاّ:  

 .الخؿس جعة الثؾث بعدـ ويف الر2د الخؿس ـ أن يـػؾ يف بدايتف الربع بع1

 جيب ع٢ً اجلٝؼ أزبع١ أَٛز:  

 ـ الرضا بؼسؿتف. 4اتباع رأيف وـ 3ـ والصرب معف 2 ة اإلمامـ صاط1

 ثبة ػمذ اٌزِخ ٚأدىبِٙب
أهؾ الؽتابقـ ومـ تبعفؿ وال يعؼدها إال إمام أو وال يعؼد لغقر الؿجقس 

 كائبف.
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 ٚال دص١ٜ ع٢ً أزبع١: 

فؼقر يعجز طـفا ومـ صار أهال لفا أخذت و ـ4ـ وطبد 3ـ وامرأة 2ـ صبل 1

 مـف يف آخر الحقل.

 فصً
 ٜٓتكض عٗد ايرَٞ ؾكط  دٕٚ ْطا٥٘ ٚأٚالدٙ ٚحيٌ دَ٘ َٚاي٘:

ـ أو تعدى طؾك 3ـ أو أبك التزام حؽؿ اإلسالم 2ـ إذا أبك بذل الجزية 1

ـ أو ذكر 8 اجاسقس آوىـ أو 7ـ أو تجسس 6 اـ أو دطع صريؼ5ـ أو زكا 4مسؾؿ بؼتؾ 

 ـ أو ذكر كتابف بسقء.  11ـ أو ذكر رسقلف بسقء 9اهلل بسقء 

 أرض. وـ  3مال وـ 2ـ أسقر 1 املػّٓٛ َٔ ايهؿاز ثالث١ أقطاّ:

 أسقر ال يجقز دتؾف. وـ 2ـ أسقر يجقز دتؾف 1 األضري قطُإ:

 األضري ايرٟ جيٛش قتً٘ خيري األَاّ أٚ ْا٥ب٘ يف ثالث١ أَٛز: 

 رتداق.االسوـ 3الػداء وـ 2ـ الؿـ 1

 والذي ال يجقز دتؾف يسرتق مباشرة. 

 الؿال يصرف يف مصارف الغـقؿة. 
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 األرض تقدػ, أو تؼسؿ.
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 نتاب ايبٝع

 أزنإ ايبٝع مخط١:

 ـ والصقغة.5ـ والؿثؿـ 4ـ والثؿـ 3ـ والؿشرتي 2 ـ البائع1

 ـ ودبقل. 2ـ بنيجاب 1 ٜٚٓعكد بػسطني:

 الػعؾقة وهل الؿعاصاة.ـ 2ـ الؼقلقة 1 صٝؼ ايبٝع قطُإ:

 غسٚط ايصٝػ١ ايكٛي١ٝ ثالث١: 

ـ أن يؽقن الؼبقل طؾك وفؼ اإليجاب يف الـؼد والؼدر والحؾقل والتلجقؾ 1

اتصال الؼبقل باإليجاب ولق وـ 3أن ال يتشاغؾ البائعان بؿا يؼطع البقع طرفا وـ 2

 مع الرتاخل.  

 غسٚط ايبٝع ضبع١:

ـ وأن تؽقن العقـ مباحة 3 ز التصرفن يؽقن العادد جائـ وأ2لرتاضلـ ا1

ـ وأن يؽقن 5ـ وأن يؽقن العؼد مـ مالؽ أو مـ يؼقم مؼامف4الـػع مـ غقر حاجة

ـ وأن 7برؤية أو صػة , ـ وأن يؽقن الؿبقع معؾقما6ؿف الؿعؼقد مؼدورا طؾك تسؾق

 صػة. أو برؤية  ,معؾقما لؾؿتعادديـ حال العؼد يؽقن الثؿـ
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 : اثٓإ غسٚط ايعني

تؽقن العقـ مباحة الـػع يف جؿقع األحقال مـ غقر حاجة وال ضرورة  ـ أن1

 ـ أن تؽقن العقـ فقفا مـػعة.2

 غسٚط صش١ غسا٤ ايؿطٛيٞ: 

 ـ باإلجازة. 3ـ لؿ يسؿف يف العؼد 2ـ أن يشرتي يف الذمة 1

 فصً يف اٌج١ٛع اٌزٟ ال رصخ
 ايبٝٛع اييت ال تصح:  

ا الثاين ويصح الـؽاح وسائر ـ مـ تؾزمف الجؿعة بعد الشروع يف كدائف1

ـ وال طبد 4ـ وال سالح يف فتـة 3ـ وال يصح بقع طصقر مؿـ يتخذه خؿرا 2 العؼقد

 ـ ويحرم بقعف طؾك بقع أخقف.5 مسؾؿ لؽافر إذا لؿ يعتؼ

 ثبة اٌششٚغ يف اٌج١غ
 شرط فاسد.وـ 2ـ شرط صحقح 1 ايػسٚط يف ايبٝع قطُإ:

شرط ما كان لؿصؾحة العؼد وـ 2قع ـ شرط مؼتضك الب1 ايصشٝح ثالث١ أقطاّ:

وهق كقطان: أـ اشرتاط صػة يف الثؿـ أو يف تقثقؼف ب ـ اشرتاط صػة يف الؿبقع 



 

 

114 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

أن يشرتط البائع كػعا معؾقما يف الؿبقع وأن يشرتط الؿشرتي وـ 3يؿؽـ القفاء بف 

 كػعا يف البائع أو الؿبقع. 

 ايؿاضد ثالث١ أقطاّ:

أن يشرتط وـ 3أن يشرتط أن ال يخسر وـ 2ـ أن يشرتط يف العؼد طؼدا آخر 1 

 الرباءة مـ العققب. 

 ثبة اخل١بس
 أقطاّ اخلٝاز ضبع١:

       خقار التدلقسوـ 4خقار الغبـ وـ 3خقار الشرط وـ 2ـ خقار الؿجؾس 1

 خقار االختالف يف ددر الثؿـ. وـ 7خقار االختالف يف الصػة وـ 6خقار العقب وـ 5

 اجملًظ مخط١:  ايعكٛد اييت ٜجبت ؾٝٗا خٝاز

ـ والسؾؿ دون 5ـ والصرف 4ـ وإجارة 3ـ والصؾح بؿعـك البقع 2ـ البقع 1

 سائر العؼقد.  

 غسٚط خٝاز ايػسط ثالث١: 

أن يؽقن الخقار يف مدة وـ 2ـ أن يشرتصاه يف العؼد مدة معؾقمة ولق صقيؾة 1

 أن ال يؼع حقؾة لقربح يف درض. وـ 3الخقاريـ 
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 از ايػسط ثالث١: ايعكٛد اييت ٜجبت ؾٝٗا خٝ

 ـ واإلجارة يف الذمة أو طؾك مدة ال تؾل العؼد.  3ـ والصؾح بؿعـاه 2ـ البقع 1

 ايػدي ي٘ ثالخ صٛز: 

 الؿسرتسؾ. وـ 3زيادة الـاجش وـ 2ـ تؾؼل الركبان 1

 ـ فعؾ يزيد الثؿـ. 2ـ كتؿان العقب 1 ْٛعإ: ديٝظخٝاز ايت

 خٝاز ايعٝب ْٛعإ:

 . أو زيادتفـ كعضق ـ وكؼص طق2كؿرضف ـ ما يـؼص دقؿة الؿبقع 1 

 ٜٚجبت خٝاز ايتدبري يف أزبع١: 

 ـ والؿقاضعة. 4ـ والؿرابحة 3ـ والشركة 2ـ التقلقة 1

 ٚاإلقاي١: ؾطذ ؾتذٛش قبٌ قبض املبٝع ٚبعدٙ بػسٚط: 

أن تؽقن بـػس جـس الثؿـ وـ 3 اأن ال يؽقن الؿبقع تالػوـ 2ـ بؿثؾ الثؿـ 1

 حضقر العادديـ. وـ 4

 اٌشثب ٚاٌصشف ثبة
 ئة. قـ ربا الـس2ـ ربا الػضؾ 1 ايسبا ٜٓكطِ إىل قطُني:
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 يحرم ربا الػضؾ يف كؾ مؽقؾ ومقزون بقع بجـسف 

  .والؼبض دبؾ التػرقـ 3الحؾقل وـ 2ـ التساوي يف الؼدر1 ٚجيب ؾٝ٘

وال يباع مؽقؾ بجـسف إال كقال وال مقزون بجـسف إال وزكا وال بعضف ببعض 

 جزافا 

 الجزاف.وـ 3القزن وـ 2ـ الؽقؾ 1 ـ اجلٓظ داشت ايجالث١:ؾإٕ اختً

 فصً يف سثب إٌغ١ئخ
 ٚؾٝ٘ ثالخ َطا٥ٌ: 

ـ ويحرم ربا الـسقئة يف بقع كؾ جـسقـ اتػؼا يف طؾة ربا الػضؾ لقس 1

 ن تػردا دبؾ الؼبض بطؾ.إهؿا كؼدا كالؿؽقؾقـ والؿقزوكقـ وأحد

 والـسل  ـ وإن باع مؽقال بؿقزون جاز التػرق دبؾ الؼبض2

 ـ وما ال كقؾ فقف وال وزن كالثقاب والحققان يجقز فقف الـسل.3

 وال يجقز بقع الديـ بالديـ باإلجؿاع.
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 ثبة اٌغٍُ
 ـ وصػ مـػعة. 2ـ وصػ طقـ 1 املٛصٛف ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ والسؾػ.3ـ والسؾؿ 2ـ البقع 1 ٜٚصح ايطًِ بأيؿاظ ثالث١:

 غسٚط بٝع ايطًِ ضبع١:

ذكر الجـس والـقع وكؾ وصػ يختؾػ بف الثؿـ وـ 2 ـ اكضباط صػاتف1

ذكر أجؾ معؾقم لف وـ 4ذكر ددره بؽقؾ أو وزن أو ذرع وـ 3ضاهرا وحداثتف وددمف 

أن وـ 6أن يقجد غالبا يف محؾف ومؽان القفاء ال ودت العؼد وـ 5ودع يف الثؿـ 

فال يصح أن يسؾؿ يف الذمة وـ 7يؼبض الثؿـ تاما معؾقما ددره ووصػف دبؾ التػرق 

 يف طقـ.

 ثبة اٌمشض
 غسٚط صش١ ايكسض ضت١:

أن وـ 4أن يعؾؿ ددر الؼرض وـ 3أن يصح بقعف وـ 2ا ـ أن يؽقن الؼرض طقـ1

أن يؽقن لؾؿؼرتض ذمة وـ 6أن يؽقن الؿؼرض جائز التصرف وـ 5يعؾؿ وصػف 

 تتحؿؾ الديقن.
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 ثبة اٌش٘ٓ
 الؽػالة.وـ 3الضؿان وـ 2ـ الرهـ 1 عكٛد ايتٛثٝل ثالث١:

 زنإ ايسٖٔ مخط١:أ

 الصقغة.وـ 5الؿرهقن بف  وـ 4الؿرهقن وـ 3الؿرهتـ وـ 2ـ الراهـ 1

 غسٚط صش١ ايسٖٔ ضبع١:

أن يؽقن الديـ سابؼًا طؾك الرهـ وـ 2ـ أن يؽقن مـجزًا فال يصح معؾؼًا 1

أن يؽقن الرهـ مؿؾقكا وـ 4أن يؽقن الراهـ جائز التصرف وـ 3أو معف ال دبؾف 

أن يؽقن الؿرهقن معؾقمًا جـسف و ددره و وـ 5لف يف رهـف  لؾراهـ أو ملذوكًا

ا فال يصح رهـ أن يؽقن الرهـ طقـوـ 7بديـ واجب  أن يؽقن الرهـوـ 6صػتف 

 الؿـافع.

 ايػسٚط يف ايسٖٔ تٓكطِ إىل قطُني:

ـ شروط فاسدة وال تػسد 2 ـ شروط صحقحة وهل التل يؼتضقفا الرهـ1

 العؼد

 ْتؿاع بٗا:ثالث١ أَٛز جيٛش يًُستٗٔ اال

 .ضاع األمةـ اسرت3ـ ما يحؾب 2ـ ما يركب 1
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 ثبة اٌعّبْ
 أزنإ ايطُإ مخط١:

               الؿضؿقن فقفوـ 4الؿضؿقن طـف ـ و3الؿضؿقن لف ـ و2 الضامــ 1

 الصقغة.ـ و5

 غسٚط ايطأَ: 

أن تؽقن العقـ وـ 3 وأن يؽقن راضقاـ 2ـ أن يؽقن جائز التصرف 1

 طدم اشرتاط الخقار.وـ 4قد مضؿقكة طؾك صاحب ال

 ال ٜصح ايطُإ َٔ مخط١:

 الؿحجقر طؾقف.وـ 5السػقف وـ 4العبد وـ 3الؿجـقن وـ 2ـ الصغقر 1

 اٌىفبٌخ ثبة
 أزنإ  ايهؿاي١ مخط١:

 الصقغة.و ـ5الؿؽػقل فقف وـ 4الؿؽػقل لف و ـ3الؿؽػقلـ و2ـ الؽافؾ 1

 ال تصح ايهؿاي١ َٔ مخط١:

 محجقر طؾقف.وـ 5سػقف وـ 4العبد وـ 3الؿجـقن وـ 2ـ الصغقر 1
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 غسٚط صش١ ايهؿاي١ مخط١:

رضا الؽػقؾ ال رضا الؿؽػقل, و ال وـ 2الؽػقؾ جائز التصرف يؽقن ـ أن 1

طدم وـ 5العؾؿ بالؿؽػقل وـ 4أن تؽقن يف إحضار البدن وـ 3رضا الؿؽػقل لف 

 شرط الخقار فقفا.

 ديـ.ـ وببدن مـ طؾقف 2ـ طقـ مضؿقكة 1 ٚتصح ايهؿاي١ بهٌ:

 ـ وال دصاص. 2ـ يف حد 1 ٚال تصح ايهؿاي١:

 ؾٝٗا ايهؿٌٝ ثالث١: أاألسٛاٍ اييت ٜرب

ـ أو 3ـ أو تؾػت العقـ بػعؾ اهلل تعالك 2ن مات الؿؽػقل برئ الؽػقؾ إـ 1

 سؾؿ الؿؽػقل كػسف برئ الؽػقؾ.

 ثبة احلٛاٌخ
 أزنإ احلٛاي١:

 الصقغة.و ـ5الديـان وـ 4الؿحال طؾقف وـ 3الؿحال وـ 2الؿحقؾ -1
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 غسٚط صش١ احلٛاي١ مخط١:

اتػاق الديـقـ يف الجـس و الصػة وـ 2ـ استؼرار الديـ يف ذمة الؿحال طؾقف 1

أن وـ 5طؾؿ ددر كؾ مـ الديـقـوـ 4رضا الؿحقؾ وـ 3ؼدرا و األجؾ الو الحؾقل و

 يؽقن الؿال الؿحال فقف مؿا يصح السؾؿ فقف. 

 ثبة اٌصٍخ
 أْٛاع ايصًح مخط١:

بقـ زوجقـ وـ 3بقـ أهؾ طدل و أهؾ بغل وـ 2ؿقـ وأهؾ حرب ـ بقـ مسؾ1

 بقـ متخاصؿقـ يف الؿال.وـ 5بقـ متخاصؿقـ يف غقر مال وـ 4خقػ شؼاق بقـفؿا 

 ايصًح يف األَٛاٍ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ صؾح اإلكؽار.2ـ صؾح اإلدرار 1

 ٚصًح اإلقساز ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 طؾك غقر جـس الحؼ الؿؼر بف.ـ صؾح 2ـ صؾح طؾك جـس الحؼ الؿؼر بف 1

 ٚصًح اإلْهاز ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ صؾح طؾك غقر جـس الؿدطك بف.2ـ صؾح طؾك جـس الؿدطك بف 1
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 غسٚط صش١ صًح اإلقساز ثالث١: 

ـ أن ال 3شرصاه  قكاـ إن لؿ يؽ2ؿصالح مؿـ يصح تربطف ـ أن يؽقن ال1

 يؽقن بؾػظ الصؾح بؾ يؽقن بؾػظ الفبة واإلبراء. 

 ح ع٢ً غري دٓظ احلل املكس ب٘ ع٢ً ثالث١ أقطاّ:ٚايصً

 ـ بؿـػعة طـ كؼد. 3ـ بعرض طـ كؼد 2ؼد كـ بـؼد طـ 1

 ثبة احلجش
 ٚاحلذس ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 ر.قـ الحجر لحظ الغ2ـ الحجر لحظ الـػس 1

 احلذس حلغ ايٓؿظ ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 ر طؾك الؿجـقن.الحجوـ 3الحجر طؾك الصغقر وـ 2ـ الحجر طؾك السػقف 1

 ـ الؿػؾس.3ـ الغـل2ـ الؿعسر1 ثالث١ أقطاّ: ٜٕٓٛاملد

 املعطس ي٘ أزبع١ أسهاّ: 

وهق  اؤهيسـ إبروـ 4يحرم مالزمتف وـ 3سف يحرم حبوـ 2ـ تحرم مطالبتف 1

 أفضؾ مـ اإلكظار القاجب. 



  

 

113 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ١: مخطأسهاّ ايػين 

فنن أصر  ـ4ـ فنن أبك حبس بطؾب ربف 3ـ وأمر بقفائف 2ـ لؿ يحجر طؾقف 1

 ـ وال يطالب بؿمجؾ.5ولؿ يبع مالف باطف الحاكؿ ودضاه 

 املؿًظ ي٘ أزبع١ أسهاّ:

أن يبقع الحاكؿ مالف و ـ3تعؾؼ حؼ الغرماء بؿالف وـ 2ـ اكؼطاع الطؾب طـف 1

  .مـ أدرك طقـ مالف طـد الؿػؾس ففق أحؼوـ 4ويؼسؿف طؾك الغرماء 

 بطبع١ غسٚط:

تؽقن العقـ بحالفا لؿ يتؾػ بعضفا ولؿ  أنوـ 2ـ أن يؽقن جاهال بالحجر 1

أن وـ 4أن ال يؽقن البائع دد دبض مـ ثؿـفا شقئا وـ 3تـؼص صػاهتا ودقؿتفا 

أن ال وـ 5ـ أن ال يتعؾؼ بالعقـ حؼ لؾغقر 4يؽقن العقض كؾف باق يف ذمة الؿػؾس 

أن وـ 7أن يؽقن الؿػؾس حقا إلك أخذها وـ 6تزيد العقـ زيادة متصؾة كالسؿـ 

 السؾعة بادقة يف مؾؽ الؿػؾس.تؽقن 

 فصً يف احلجش حلظ إٌفظ
 الؿجـقن.وـ 3الصغقر وـ 2ـ السػقف 1مـ يحجر طؾقف لحظ كػسف ثالثة:
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 عالَات ايبًٛؽ:

ـ أو 3ـ أو كبت حقل دبؾف شعر خشـ 2ـ إذا تؿ لصغقر خؿس طشرة سـة 1

حؽؿ  ـ وإن حؿؾت2ـ بالحقض 1 بشقئقـ: ـ وتزيد الجارية يف البؾقغ4 أكزل مـقا

 ببؾقغفا مـذ حؿؾت. 

 احلذس:ٚقت شٚاٍ 

فؿتك بؾغ الصغقر أو طؼؾ مجـقن ورشد أو رشد سػقف زال حجرهؿ بال 

 دضاء وال يـػؽ الحجر دبؾ شروصف.  

 ٚايسغد ٖٛ: ايصالح يف املاٍ: بإٔ ٜتصسف َسازا:  

 ـ أو يف غقر فائدة. وال يدفع إلقف3ـ وال يبذل مالف يف حرام 2ـ فال يغبـ غالبا 1

 حتك يخترب دبؾ بؾقغف بؿا يؾقؼ بف.

 الحاكؿ.وـ 3وصل األب وـ 2ـ األب 1ايٛيٞ ثالث١:

 غسٚط األب ايٛيٞ يف املاٍ ثالث١:

 أن يؽقن بالغا.وـ 3أن يؽقن طدال وـ 2ـ أن يؽقن رشقدا 1

 غسٚط ايٛصٞ يف املاٍ ثالث١:

 أن يؽقن بالغا.وـ 3أن يؽقن طدال وـ 2ـ أن يؽقن رشقدا 1
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 تدإ ٜٓكطِ إىل قطُني:ايعبد إذا اض

 ـ استدان بغقر إذن سقده.2ـ استدان بنذن سقده 1

 ومتك استدان العبد بنذن سقده لزم سقده 

 األغٝا٤ اييت تتعًل بسقب١ ايعبد: 

ـ ودقؿة 4أرش الجـاية وـ 3دبض وديعة وـ 2ـ إن استدان بغقر إذن سقده لف 1

 متؾػف.

 ٚخيري ضٝدٙ بٛاسد َٔ ثالث١ أَٛز:

 ـ 3ـ أن يبقعف ويدفع 2ف باألدؾ مـ دقؿتف ـ أن يػدي1

 ثبة اٌٛوبٌخ
 ايٛناي١ ثالث١ أْٛاع: 

 ممدتة. وـ 3معؾؼة وـ 2ـ مـجزة 1

 أزنإ ايٛناي١ مخط١:

 صقغة.وـ 5مقكؾ بف و -4مقكؾ فقف و -3وكقؾ و -2الؿقكؾ  -1
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 غسٚط صش١ ايٛناي١ مثا١ْٝ:

أن يؽقن وـ 3ؾ تعقـ القكقوـ 2ـ أن يؽقن الؿقكؾ والقكقؾ جائز التصرف 1

أن ال يقكؾ الؿقكؾ إال وـ 4اإليجاب بالؼقل وأن يؽقن الؼبقل بالؼقل والػعؾ 

فقؿا يصح أن يتصرف فقف لـػسف وأن ال يتقكؾ القكقؾ إال فقؿا يصح تصرفف فقف 

أن ال تؽقن وـ 6 األشقاء التل يصح فقفا التقكقؾأن تؽقن القكالة يفوـ 5لـػسف 

الػعؾ الذي يقكؾف فقف يؽقن أن وـ 7عؾؿف القكقؾ القكالة يف خصقمة فقفا ضؾؿ ي

 التقكقؾ يف شلء معؾقم. يؽقن أنوـ 8صحقحا 

 األغٝا٤ اييت تدخًٗا ايٓٝاب١:

ـ ويجقز التقكقؾ يف كؾ حؼ آدمل مـ العؼقد والػسقخ والعتؼ والطالق 1

 والرجعة وتؿؾؽ الؿباحات مـ الصقد والحشقش وكحقه 

 مـ العبادات والحدود يف إثباهتا واستقػائفا.ـ ويف كؾ حؼ هلل تدخؾف الـقابة 2

 ولقس لؾقكقؾ أن يقكؾ فقؿا وكؾ فقف إال أن يجعؾ إلقف.

 ال ٜصح ايتٛنٌٝ يف ثالث١ أَٛز:  

 ـ واأليؿان.3ـ والؾعان 2ـ الظفار 1

 والقكالة: طؼد جائز.  
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 :ضبع١ َبطالت ايٛناي١

جـقن وـ 5ـقحجر السػقف 4ـ وطزل القكقؾ 3ـ ومقتف 2بػسخ أحدهؿا ـ 1

ـ 7حدوث فسؼ لؿقكؾ أو , وكقؾ إذا كان الػسؼ يـايف شروط العؼد وـ 6أحدهؿا 

 رجقع القكقؾ أو الؿقكؾ طـ طؼد القكالة.

 ـ بالػعؾ.2ـ بالؼقل 1 غ٦ٝني: ايؿطذ ٜهٕٛ بأسد

 ثبة اٌششوخ
 ٚتٓكطِ إىل مخط١ أقطاّ: 

 مػاوضة.وـ 5أبدان وـ 4وجقه وـ 3مضاربة وـ 2ـ طـان 1

 ايعٓإ ضبع١: غسٚط غسن١ 

أن يؽقن الؿال مؾؽ وـ 3أن يؽقكا جائزي التصرف وـ 2ـ إحضار الؿال 1

أن يؽقن رأس وـ 5أن يؽقن رأس الؿال كؼدا وـ 4الشريؽقـ حؼقؼة أو حؽؿا 

أن يؽقن رأس الؿال وـ 6الؿال مـ الـؼديـ الؿضرويقـ ولق مغشقشقـ يسقرا 

 شاطا معؾقما.ـ وأن يشرتصا لؽؾ مـفؿا جزءا مـ الربح م7معؾقما 
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 غسٚط غسن١ املطازب١ أزبع١: 

ـا أن يؽقن رأس الؿال معقوـ 2مضروبا ـ أن يؽقن رأس الؿال كؼدا 1

أن يؽقكا وـ 4أن يشرتصا جزءا مشاطا معؾقما وـ 3حاضرا ال مبفؿا أو يف الذمة 

 جائزي التصرف.

 ايسابع: غسن١ األبدإ ْٛعإ:

 ن يشرتكا يف أجرة التؼبؾ يف الذمة.أوـ 2ـ أن يشرتكا فقؿا يؽتسبان بلبداهنؿا 1

 اخلاَظ: غسن١ املؿاٚض١: ٖٚٞ ْٛعإ:

 الؿػاوضة الػاسدة.وـ 2ـ الؿػاوضة الصحقحة 1

 ٚاملؿاٚض١ ايصشٝش١ قطُإ: 

ـ أن يػقض كؾ مـفؿا إلك صاحبف كؾ تصرف مالل وبدين مـ أكقاع 1

 أن يشرتكا يف كؾ ما يثبت لفؿا وطؾقفؿا.وـ 2الشركة 

سدة: هل أن يدخال فقفا كسبا أو غرامة كادريـ, أو ما يؾزم الؿػاوضة الػا

 أحدهؿا مـ ضؿان غصب وإرث وتلمقـ أو كحقه فسدت.

 َبطالت ايػسنات نًٗا أزبع١:

 الػسخ.وـ 4الحجر طؾقف وـ 3جـقكف الؿطبؼ وـ 2ـ يؽقـ مقت أحد الشر1
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 ثبة ادلغبلبح
 غسٚط صش١ املطاقا٠ مخط١:

شجر ثؿر يمكؾ أن يؽقن لؾوـ 2ؽ والعامؾ ـ أن يؽقن الشجر معؾقما لؾؿال1

      أن يؽقن الشجر مـ رب األرضوـ 4جائزي التصرف  انأن يؽقن العاددوـ 3

أن يبؼك مـ العؿؾ ما تزيد وـ 6ط لؾعامؾ جزء مشاع معؾقم مـ الثؿرة رتأن يشوـ 5

 بف الثؿرة.

 ٚاملطاقا٠ هلا ثالخ صٛز: 

تصح ـ و3ؿرة مقجقدة ثطؾك تصح و ـ2تصح طؾك شجر لف ثؿر يمكؾ ـ 1

 طؾك شجر يغرسف.

 ؾطذ املطاقا٠ قطُإ:

 العامؾ ـ وإن فسخ2ة فؾؾعامؾ األجرة ـ فنن فسخ الؿالؽ دبؾ ضفقر الثؿر1

 فال شلء لف.
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 ثبة ادلضاسػخ
 غسٚط املصازع١ أزبع١:

أن يؽقن وـ 3ـ طؾؿ ددر البذر الذي سقبذره العامؾ 2ـ طؾؿ جـس البذر 1

يشرتط لؾعامؾ جزء مشاع معؾقم مؿا يحصؾ مـ  أنوـ 4 ضالبذر مـ رب األر

 الغؾة. 

 ثبة اإلجبسح
 ـ إجارة الؿـػعة.2ـ إجارة طقـ 1 اإلداز٠ تٓكطِ إىل قطُني:

 إداز٠ املٓؿع١ تٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ إجارة يف الذمة.2ـ إجارة طؾك مـػعة العقـ 1

 اإلداز٠ ع٢ً َٓؿع١ ايعني هلا صٛزتإ: 

 طؾك طؿؾ.ـ إجارة 2ـ إجارة إلك أمد 1

 تصح اإلداز٠ بجالث١ غسٚط: 

 ـ إباحة العقـ.3ـ معرفة األجرة 2ـ معرفة الؿـػعة 1
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 أَسٜٔ: ٚحيصٌ َعسؾ١ املٓؿع١ بأسد

ـ بالعرف كسؽـك دار وخدمة 2ـ بالقصػ كلن يستلجر شخصا لبـاء حائط 1

 آدمل وتعؾقؿ طؾؿ.

 غسٚط املٓؿع١ ضبع١:

    يؽقن الـػع مؼصقدا طادة أنوـ 3أن تؽقن مطؾؼة وـ 2ـ أن تؽقن مباحة 1

الؼدرة طؾك وـ 6أن يستقيف دون استفالك العقـ الؿمجرة وـ 5أن يؽقن متؼقما وـ 4

 أن تؽقن مؾؽا لؾؿمجر. وـ 7تسؾقؿف 

 فصً يف ششٚغ اإلجبسح
 ٜٚػرتط يف ايعني املؤدس٠ مخط١ غسٚط: 

 .ـ معرفتفا برؤية أو صػة يف غقر الدار وكحقها فال يصح أن تمجر بالصػة1

ـ وأن يعؼد طؾك كػعفا دون أجزائفا فال تصح إجارة الطعام لألكؾ وال 2

ؼع البئر وماء األرض وك .الشؿع لقشعؾف وال حققان لقلخذ لبـف إال يف الظئر

ـ واشتؿال 4 ؾقؿ فال تصح إجارة اآلبؼ والشاردـ والؼدرة طؾك التس3 يدخالن تبعا

 ؾحؿؾ وال أرض ال تـبت لؾزرع.العقـ طؾك الؿـػعة, فال تصح إجارة هبقؿة زمـة ل
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ـ وأن تؽقن الؿـػعة لؾؿمجر أو ملذوكا لف فقفا وتجقز إجارة العقـ 5

 الؿمجرة لؿـ يؼقم مؼامف ال بلكثر مـف ضررا.

 اإلداز٠ ع٢ً َٓؿع١ يف اير١َ ٜػرتط هلا أزبع١ غسٚط:

ؾػ ـ أن تضبط الؿـػعة التل ودع طؾقفا العؼد طؾك فعؾفا بقصػ ال يخت1

ـ أن ال يجؿع بقـ تؼدير مدة 3دمقا جائز التصرف آـ أن يؽقن األجقر 2فقف العؿؾ 

 يختص فاطؾف أن يؽقن مـ أهؾ الؼربة.  ـ أن يؽقن العؿؾ الؿعؼقد طؾقف4ؾ والعؿ

 يف فغخ اإلجبسح فصً
 ٚتٓؿطذ اإلداز٠:

ـ ومقت الؿرتضع ومقت الراكب إن لؿ يخؾػ 2ـ بتؾػ العقـ الؿمجرة 1

ـ وإن اكرتى دارا فاهندمت دبؾ اكؼضاء 3ف وكحقه بدال وباكؼالع ضرس أو برئ

 الؿدة أو أرضا لؾزرع فاكؼطع ماؤها أو غردت اكػسخت اإلجارة يف البادل.

 ٚال تٓؿطذ اإلداز٠:  

 ـ وال ضقاع كػؼة الؿستلجر وكحقه.2ـ بؿقت الؿتعادديـ أو أحدهؿا 1

 ـ أجقر مشرتك.2ـ أجقر خاص 1 األدري قطُإ:
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 جـت يده خطل.   وال يضؿـ أجقر خاص ما

 شروط:  خؿسةأو مشرتك ب وال يضؿـ حجام وصبقب وبقطار خاص

أن وـ 3أن ال يؼطع بآلة كالة وـ 2ـ أن ال يتجاوز بػعؾف ما ال يـبغل مجاوزتف 1

أن يلذن فقف مؽؾػ أو وـ 5ـ إن طرف حذدفؿ 4ال يؼطع يف ودت ال يصؾح لؾؼطع 

 ولقف.

 ـ االستؼرار. 3ستحؼاق ـ اال2ـ القجقب 1 األدس٠ هلا ثالخ أسهاّ:

ـ وتستحؼ بتسؾقؿ العؿؾ الذي يف 2ـ وتجب األجرة بالعؼد إن لؿ تمجؾ 1

 ـ وتستؼر بػراغ الؿدة.3الذمة ويف العقـ طـد تسؾقؿ العقـ 

 ثبة اٌغجك
  ـ محرمة.3ـ مباحة 2ـ مستحبة 1 املطابكات تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 :ثالث١ غسٚط دٛاش املطابك١ املباس١

أن ال يقجد فقفا وـ 3أن تؽقن يف أمقر مباحة وـ 2ؽقن بال طقض ـ أن ت1

 ضرر.
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  ـ وسفام.3ـ وخقؾ 2ـ إبؾ 1 األغٝا٤ اييت ٜصح ؾٝٗا ايعٛض ثالث١:

 غسٚط املطابك١ اييت ؾٝٗا عٛض ضت١: 

              ـ واتحاد الؿركقبقـ بالـقع2ـ تعققـ الؿركقبقـ برؤية ال الراكبقـ 1

أن يؽقن وـ 5أن يؽقن العقض مباحا وـ 4داء واكتفاء ـ الؿسافة ابتقـ وتعق3

 الخروج طـ شبفة الؼؿار.وـ 6العقض معؾقما بالؿشاهدة أو القصػ 

 صٛز إخساز ايعٛض أزبع١:

ـ مـفؿا 4ـ مـ أحدهؿا يصح 3ـ مـ غقر اإلمام يصح 2ـ مـ اإلمام يصح 1

 وهـا يشرتط وجقد الؿحؾؾ.

 غسٚط احملًٌ: 

 مركقبف مركقبقفؿا. ئـ أن يؽاف3 يخرج شقئا ـ أن ال2 اـ أن يؽقن واحد1

 ٜصح ايطبام ع٢ً:  

                       ـ والسػـ4ـ وسائر الحققاكات 3ـ وسفام 2ـ األددام لؾرجال 1

 ـ والؿزاريؼ.5
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 غسٚط املطابك١ بعٛض يف ايطٗاّ ضبع١:

تحديد وـ 4اتحاد الؼقسقـ بالـقع وـ 3الرمل  أن يحسـاوـ 2ـ تعقـ الرماة 1

أن وـ 6العؾؿ بالعقض بالؿشاهدة أو القصػ وـ 5الؿسافة بؿا جرت بف العادة 

 الخروج مـ شبفة الؼؿار.وـ 7يؽقن العقض مباحا 

 ثبة اٌؼبس٠خ
  :أزنإ ايعاز١ٜ أزبع١

 الصقغة.وـ 4العقـ الؿعارة وـ 3الؿستعقر وـ 2ـ الؿعقر 1

 غسٚط صش١ ايعاز١ٜ أزبع١ غسٚط:

أن تؽقن العقـ وـ 3أهؾقة الؿستعقر لؾتربع لف وـ 2ـ أهؾقة الؿعقر لؾتربع 1

 أن يؽقن الـػع يف العقـ الؿعارة مباحا.وـ 4هبا مع بؼاء طقـفا  االؿعارة مـتػع

 األغٝا٤ اييت ال جيٛش إعازتٗا:

ـ وأمة شابة لغقر 4وكحقه لؿحرم  ـ وصقد3مسؾؿا لؽافر  ـ وطبد2ـ البضع 1

 امرأة أو محرم.
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 ز١ٜ: أزبع صٛز ال تطُٔ ؾٝٗا ايعا

ا أطار الؿستلجر إذوـ 2ـ العارية الؿقدقفة طؾك غقر معقـ كؽتب وسالح 1

خر فنن تؾػت طـد الثاين استؼرت طؾقف دقؿتفا وطؾك معقرها العقـ الؿمجرة آل

ـ وإن أركب مـؼطعا 4إذا تؾػت فقؿا استعقرت لف وـ 3أجرهتا ويضؿـ أيفؿا شاء 

 لؾثقاب لؿ يضؿـ.

 ثبة اٌغصت
بصٜادت٘ ٚإٕ غسّ َع زدٙ أضعاؾ٘ ٚإٕ ب٢ٓ يف األزض أٚ غسع يصَ٘ ًٜٚصّ زد املػصٛب 

 أزبع١ أَٛز:

 ـ واألجرة. 4ـ والتسقية 3ـ وأرش كؼصفا 2ـ الؼؾع 1

 ١ غسٚط:ُطَٔ أتًـ َاال ضُٓ٘ خب

أن ال يؽقن بنذن وـ 3أن يؽقن الؿال لغقره وـ 2ـ أن يؽقن الؿال محرتما 1

 الؿتؾػ مختارا. أن يؽقنوـ 5أن يؽقن مثؾف يضؿـ وـ 4مالؽف 
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 ثبة اٌشفؼخ
 غسٚط ايػؿع١ مخط١:

أن يؽقن الشؼص مشاطا مـ وـ 2ـ تؼدم مؾؽ الشػقع طؾك مؾؽ الؿشرتي 1

أن يطؾبفا طؾك الػقر وـ 4أن يلخذ الشػقع جؿقع الؿبقع وـ 3أرض تجب دسؿتفا 

 أن يـتؼؾ كصقب الشريؽ بعقض مالل.وـ 5ودت طؾؿف 

 ايتهرٜب يف ايػؿع١ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ تؽذيب الػاسؼ ال يسؼط الشػعة.2ـ تؽذيب العدل يسؼط الشػعة 1

 تصسف املػرتٟ ٜٓكطِ إىل قطُني:

ـ تصرف بعد صؾب 2ـ تصرف دبؾ صؾب الشريؽ لؾشػعة ففق صحقح 1

 الشريؽ الشػعة ففق باصؾ.

 ثبة اٌٛد٠ؼخ
 الصقغة.وـ 4القديعة وـ 3الؿقدع وـ 2ـ الؿقدع 1 أزنإ ايٛدٜع١:

 غسٚط ايٛدٜع١:

 .الؿقدع جائز التصرفأن يؽقن وـ 2ـ أن يؽقن الؿقدع جائز التصرف 1
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 ايٛدٜع١ ٜٓكطِ إىل قطُني:  ضُإ

 ـ تؾػت مع مالف.2ـ تؾػت مـ بقـ مالف 1

 إذا تؾػت مـ بقـ مالف ولؿ يتعد ولؿ يػرط لؿ يضؿـ.

 إذا تعد٣ املٛدع يصَ٘ ثالث١ أَٛز:

 اكة إال بعؼد جديد. ال تعقد أموـ 3يجب الرد فقرا وـ 2ـ يضؿـ مطؾؼا 1

 ثبة إد١بء ادلٛاد
 مخط١ أغٝا٤ ٜهٕٛ بٗا اإلسٝا٤:

ـ أو أجرى الؿاء إلقفا 3ـ أو حػر بئرا فقصؾ إلك الؿاء 2مـ أحاط مقاتا ـ 1

 .فؼد أحقاه ـ أو غرس فقفا شجرا5ـ أو حبسف طـف لقزرع 4مـ طقـ وكحقها 

 اإلقطاع ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 ـ إدطاع استغالل لؿصؾحة.3ـ إدطاع إرفاق 2ـ إدطاع تؿؾقؽ لؿصؾحة 1
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 ثبة اجلؼبٌخ
 غسٚط صش١ اجلعاي١ أزبع١:

أن وـ 3أن يؽقن الجاطؾ جائز التصرف وـ 2ـ العؾؿ بالجعؾ برؤية أو صػة 1

أن يؽقن العؿؾ لؾجاطؾ ال لغقره إال إذا وـ 4يؽقن العؿؾ الؿجاطؾ طؾقف مباحا 

 كان العؿؾ طؿال صالحا ويتعدى كػعف.

 كط١ أٚ ضاي١ أٚ عٌُ يػريٙ عُال بػري دعٌ مل ٜطتشل عٛضا إال: َٚٔ زد ي

ـ مـ خؾص 2ـ ديـارا أو اثـل طشر درهؿا طـ رد اآلبؼ ويرجع بـػؼتف أيضا 1

 متاع غقره مـ هؾؽف فؾف أجرة الؿثؾ.

 ثبة اٌٍمؽخ
 ايًكط١ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

ـ صغار السباع مـ الضقاري التل تؿتـع 2ـ ما ال تتبعف هؿة أوساط الـاس 1

 .ؿقــ ما طدا الؼس3

 ايكطِ األٍٚ: ؾأَا ايسغٝـ ٚايطٛط ٚحنُٖٛا ؾًُٝو بال تعسٜـ ٚي٘ عد٠ أسهاّ:

ـ ال يضؿـ, 4ـ ال يجب تعريػف 3ـ يؿؾؽ بال تعريػ 2ـ يجقز التؼاصف 1 

 واألفضؾ الصددة بف.
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الؼسؿ الثاين: وما امتـع مـ سبع صغقر كثقر وجؿؾ وكحقهؿا فؾف طدة 

 أحؽام:

ـ مـ التؼطفا ضؿـفا 3ـ ال تؿؾؽ بالتعريػ 2ـ حرم أخذه إال لإلمام أو كائبف 1 

 .كالغصب

 ٚال ٜربأ يف ٖرٙ احلاي١ إال إذا:

أن يردها أو ـ 3أن يردها إلك مؽاهنا بنذن اإلمام أو ـ 2ـ ردها إلك رهبا 1

 لإلمام.

 ـ أن1الؼسؿ الثالث: ولف التؼاط غقر الؼسؿقـ مـ حققان وغقره بشرصقـ: 

 ـ أن يؼقى طؾك تعريػفا.2يلمـ كػسف طؾك ذلؽ وإال ففق كغاصب 

 :بأزبع١ أَٛز ٜٚعسف اجلُٝع ٚدٛبا

ـ ويؿؾؽف بعده 4ـ حقال 3يف مجامع الـاس غقر الؿساجد وـ 2ـ بالـداء 1

 حؽؿا.
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 ثبة اٌٍم١ػ
 سهِ ايًكٝط َٔ سٝح ايبًد:

ـ ب ـ 2سؾؿ ـ إذا وجد يف دار إسالم: أـ إذا كان أهؾفا كؾفؿ مسؾؿقن ففق م1

 ج ـ إذا اختؾطقا ففق مسؾؿ تغؾقبا لإلسالم.   إذا كان أهؾفا كؾفؿ أهؾ ذمة ففق ذمل

ـ إذا وجد يف دار كػر: أـ إذا كان أهؾفا كؾفؿ كػار فؽافر ب ـ إذا كان أهؾفا 2

سؾؿ تغؾقبا ؿكػار وفقفؿ مسؾؿ فؽافر تغؾقبا لؾؽػر ب ـ إذا فقفا مسؾؿقن كثر ف

 .إلسالمل

 ضت١:  ًتكطامل ساضٔغسٚط 

 ـ طدال ولق ضاهرا. 6ـ حرا 5 اـ رشقد4ا ـ أمقـ3ـ بالغا 2أن يؽقن طادال 1

 

 

 

 

 



 

 

132 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايٛقـ

 ٚأزنإ ايٛقـ أزبع١:

 الصقغة.وـ 4الؿقدقف طؾقف وـ 3القدػ وـ 2ـ القادػ 1

 ١: تضغسٚط ايٛاقـ 

أن ال يشرتط فقف وـ 5ـ جائز التصرف 4 اـ بالغ3 ـ طادال2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1

 ـ أن ال يشرتط فقف الخقار.6يـافقف  ما

 ودػ بالػعؾ.وـ 2ـ ودػ بالؼقل 1 ٜٚٓكطِ ايٛقـ إىل قطُني:

 ٜػرتط يف ايٛقـ بايؿعٌ غسطإ:

 أن يؼرتن بالػعؾ ما يدل طؾقف طرفا.وـ 2كا طاما ـ أن يلذن فقف إذ1

 ـ كـاية.2ـ صريح 1 ايٛقـ بايكٍٛ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 .ـايتف: تصددت وحرمت وأبدتوصريحف: ودػت وحبست وسبؾت وك

 بايهٓا١ٜ ثالث١ غسٚط:  ـ ٜٚػرتط  يف ايٛق 

 ـ أو حؽؿ القدػ. 3ـ أن يؼرتن بالقدػ أحد األلػاظ الخؿسة 2ـ الـقة 1
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 األلػاظ الخؿسة هل: ودػت وحبست وسبؾت وحرمت وأبدت.

 غسٚط ايٛقـ مخط١: 

واألدارب  ـ وأن يؽقن طؾك بر2 قن الؿـػعة دائؿة يف طقـ معؾقمةـ أن تؽ1

معقـ شخص ـ ويشرتط يف غقر الؿسجد وكحقه أن يؽقن طؾك 3 مـ مسؾؿ وذمل

 أن يؽقن مطؾؼا ال ممدتا.وـ 5أن يؽقن مـجزا وـ 4 يؿؾؽ

 ال جيٛش ايٛقـ ع٢ً:

     ـ وكتب زكددة5ـ وكسخ اإلكجقؾ 4ـ وكسخ التقراة 3ـ وكـقسة 2ـ حربل 1

 ـ وكذا القصقة والقدػ طؾك كػسف.6

 ٌؼؽ١خثبة اذلجخ ٚا
 ـ كحؾة.3ـ هدية 2ـ صددة 1 أْٛاع اهلب١ ثالث١:

 أزنإ اهلب١ أزبع١: 

 الصقغة. وـ 4الفبة وـ 3الؿقهقب لف وـ 2القاهب وـ 1

 غسٚط صش١ ايٛاٖب ثالث١:

 أن يؽقن جادا. وـ 3أن يؽقن مختارا وـ 2ـ أن يؽقن جائز التصرف 1
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 غسٚط صش١ اهلب١ أزبع١: 

أن ال تؽقن وـ 4أن تؽقن مطؾؼة وـ 3جزة أن تؽقن مـو ـ2ـ أن يصح بقعفا 1

 ـا.  أن تؽقن طقوـ 5بعقض 

 غسٚط صش١ املٖٛٛب ثالث١: 

    أن يؼبؾ الفبة بؼقل أو فعؾ يدل طؾقفاوـ 2ـ أن يؽقن مؿـ يصح تؿؾؽف 1

 أن يؽقن لف ددرة طؾك تسؾؿ الفبة.  وـ 3

 الصقغة: وتـعؼد باإليجاب والؼبقل والؿعاصاة الدالة طؾقفا 

 بعد الؼبض.وـ 2ـ دبؾ الؼبض 1 ب١ ٜٓكطِ إىل قطُني:يصّٚ اهل

 فؼبؾ الؼبض ال تؾزم وبعد الؼبض تؾزم.

دبض بغقر إذن القاهب فالؼبض بنذن وـ 2ـ دبض بنذن القاهب 1 ٚايكبض قبطإ:

 واهب الزم إال ما كان يف يد متفب.  

 ـ مقت الؿقهقب لف.2ـ مقت القاهب 1 املٛت قطُإ:

 ض ال يمثر ومقتف دبؾ الؼبض يمثرفؿقت الؿقهقب بعد الؼب
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ومقت القاهب ال يقثر مطؾؼا ووارث القاهب يؼقم مؼامف يف اإلذن 

 واالدباض.

 غسٚط صش١ اإلبسا٤ ثالث١:

 أن يؽقن بعد وجقب الديـ.وـ 3أن يعؾؿ ددر الديـ وـ 2ـ أن يؽقن مـجزا 1

 فصً يف اٌؼؽ١خ
 أسهاّ ايعط١ٝ:

ـ فنن فضؾ بعضفؿ طؾك 2ثفؿ ـ يجب التعديؾ يف ططقة أوالده بؼدر إر1

 ـ فنن مات دبؾف ثبتت.3بعض سقى وجقبا برجقع أو زيادة 

 ٚال جيب ايتعدٌٜ يف سايتني:

 إذا أذكقا لف يف التػريؼ يف العطقة.وـ 2ـ يف الشلء التافف 1

 ٚال جيٛش يٛاٖب إٔ ٜسدع يف ٖبت٘ ايالش١َ إال اثٓإ:

 الزوجة.وـ 2ـ األب 1

  ١ غسٚط:األب جيٛش ي٘ ايسدٛع بأزبع

 أن تؽقنوـ 3 زيادة متصؾةالعقـ ن ال تزيد أوـ 2 حؼف مـ الرجقع أن ال يسؼطـ 1
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 أن ال يرهـفاوـ 4 فنن تؾػت فال رجقع يف دقؿتفا العقـ الؿقهقبة بادقة يف مؾؽف,

  .االبـ فنن رهـفا فال رجقع ألبقف

 :بجالث١ غسٚط ايصٚد١ جيٛش هلا ايسدٛع

 أو تزوج طؾقفا.ـ 3 ثؿ ضرها بطالق, 2ها إذا وهبتف شئقا بؿسللتف إياـ 1 

 :غسٚطبطت١  ٜتًُو َٔ َاٍ ٚيدٙ َا غا٤ ٚيألب احلس إٔ

 أن ال يعطقفوـ 3 التؿؾؽ يف مرض مقت أحدهؿا أن ال يؽقنوـ 2 أن ال يضرهـ 1

أن يؽقن ما وـ 5 أو الـقة مع الؼقل أن يؽقن التؿؾؽ بالؼبضوـ 4 األب لقلد آخر

  .ؽقن األب كافرا واالبـ مسؾؿاأن ال يوـ 6 طقـا مقجقدة األب يتؿؾؽف

 :ٚيٝظ يًٛيد َطايب١ أبٝ٘ بدٜٔ ٚحنٛٙ إال

ـ مطالبتف بعقـ مال 2ـ كػؼتف القاجبة طؾقف فنن لف مطالبتف هبا وحبسف طؾقفا 1 

 لف يف يده.

 فصً يف رصشفبد ادلش٠ط
 ٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:ٜاملسض 

   مرض مؿتد.وـ 3مرض مخقف وـ 2ـ مرض غقر مخقف 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

فؿـ مرضف غقر مخقف كقجع ضرس وطقـ وصداع فتصرفف الزم 

 كالصحقح ولق مات مـف.

  خمٛؾا:َسضا ٚإٕ نإ َسض٘ 

ـ وال بؿا فقق الثؾث لغقر وارث إال بنجازة 2ـ ال يؾزم تربطف لقارث بشلء 1        

 القرثة.

 َٚٔ اَتد َسض٘ ؾٝٓكطِ إىل قطُني:

 كصحقح ـ امتد بف الؿرض ولؿ يؼطعف فراش فتصرفف1

 ا.مخقف اـ امتد بف الؿرض ودطعف فراش فتصرفف كؿريض مرض2
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايٛصاٜا

 أزنإ ايٛص١ٝ مخط١:

صقغة والـ 5الؿقصك بف وـ 4الؿقصك إلقف ـ و3الؿقصك لف ـ و2 لـ الؿقص1

 القصقة.

 غسٚط املٛصٞ مخط١:

 أن يؽقن كاصؼا أو أخرسوـ 4ة الؿقت يـطدم معاوـ 3التؿققز وـ 2ـ العؼؾ 1

 أن ال يؽقن سؽران.   وـ 5بنشارة مػفقمة 

 أسهاّ ايٛص١ٝ مخط١:

لؿـ ترك ماال كثقرا طرفا ويسـ أن يقصل ـ تسـ القصقة بالخؿس 1

ـ وتحرم 2بالخؿس لؼريب فؼقر ال يرث فنن لؿ يقجد فؾؿسؽقـ وطابد وديـ فؼقر

قصقة تؽره الوـ 3 رثةث بشلء إال بنجازة القلقارـ بلكثر مـ الثؾث ألجـبل ب ـ وأ

  تجب القصقة طؾك مـ طؾقف حؼ بال بقـةوـ 4مـ الػؼقر إذا كان لف وارث محتاج 

 ـ وتجقز بالؽؾ لؿـ ال وارث لف أو لف ورثف أغـقاء.5
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 ثبة ادلٛصٝ ٌٗ
 غسٚط املٛص٢ ي٘ مخط١:

أن يؽقن وـ 3ن ال تؽقن معصقة أو ـ2ـ أن يؽقن مؿـ يصح تؿؾؽف 1

أن يؽقن وـ 5ؾ الؿقصك لف القصقة أن يؼبوـ 4الؿقصك لف مقجقدا ال معدوما 

 الؿقصك بف معقـا.

 ثبة ادلٛصٝ إ١ٌٗ
 غسٚط املٛص٢ إيٝ٘ مخط١: 

ولق طبدا بشرط أن  اـ رشقد5 ـ طدال4 ـ طادال3 اـ بالغ2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1

 يؼبؾ بنذن سقده.

 ثبة ادلٛصٝ ثٗ
 غسٚط املٛص٢ ب٘:

ـ 3قصك بف ـ اختصاص الؿقصل بالؿ2ـ إمؽاكف فال تصح القصقة بؿدبره 1

 أن تؽقن الؿـػعة مباحة يف الؿقصك بف.  
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 غسٚط صش١ ايٛص١ٝ: 

 أن يؿؾؽ الؿقصل فعؾف.وـ 2يف تصرف معؾقم أن تؽقن ـ 1

 َبطالت ايٛص١ٝ مخط١:

مقت الؿقصك لف وـ 2قصل بؼقل او فعؾ يدل طؾك الرجقع ـ رجقع الؿ1

صقة بعد الؿقصك لف لؾقرد وـ 4 دتؾ الؿقصك  لف الؿقصلوـ 3لدبؾ مقت الؿقص

 تؾػ العقـ الؿعقـة الؿقصك هبا.وـ 5مقت الؿقصل
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايؿسا٥ض

 ايٛازخ ثالث١:

 ـ ذو رحؿ. 3ـ ذو طصبة 2ـ ذو فرض 1

 أزنإ اإلزخ ثالث١:

 حؼ مقروث.وـ 3مقرث: وهق الؿقت وـ 2وارث: وهق الحل ـ 1

 أضباب اإلزخ ثالث١:

 القالء. وـ 3ـؽاح والـ 2ـسب الـ 1

 ثالث١:  َٛاْع املرياخ

 اختالف الديـ. ـ و3الؼتؾ ـ و2الرق  -1

 غسٚط املرياخ ثالث١: 

 تحؼؼ حقاة القارث بعد مقت الؿقرث و -2تحؼؼ مقت الؿقرث  -1

 العؾؿ بالجفة الؿؼتضقة لإلرث.وـ 3
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ايٛازثٕٛ َٔ ايسداٍ ع٢ً ضبٌٝ اإلمجاٍ عػس٠: 

خ, والعؿ, األب, و الجد, و األخ مطؾؼا, و ابـ األو ,و ابـ االبـ ,االبـ

 وابـ العؿ, والزوج, و الؿعتؼ.

 ايٛازثٕٛ َٔ ايسداٍ ع٢ً ضبٌٝ ايتؿصٌٝ مخط١ عػس: 

االبـ, و ابـ االبـ, واألب, و الجد, و األخ الشؼقؼ, واألخ ألب, واألخ 

 ألم, و ابـ األخ الشؼقؼ, و ابـ األخ ألب, و العؿ الشؼقؼ, والعؿ ألب, و ابـ

 .الزوج, و الؿعتؼو, العؿ الشؼقؼ, و ابـ العؿ ألب

 ايٛازثات َٔ ايٓطا٤ ع٢ً ضبٌٝ اإلمجاٍ ضبع: 

 البـت, وبـت االبـ, واألم, والجدة, واألخت مطؾؼا, والزوجة, و الؿعتؼة.

 : َٔ ايٓطا٤ ع٢ً ضبٌٝ ايتؿصٌٝ عػس ايٛازثات

البـت, وبـت االبـ, واألم, والجدة مـ األم, والجدة مـ دبؾ األب, 

 ب, واألخت ألم ,والزوجة, و الؿعتؼة. واألخت الشؼقؼة, واألخت أل

 ايؿسٚض املكدز٠ يف نتاب اهلل ضت١: 

 الـصػ, والربع, والثؿـ, والثؾثان, و الثؾث, و السدس. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 أصشاب ايٓصـ مخط١:

 , واألخت ألب.الزوج, والبـت, و بـت االبـ, و األخت الشؼقؼة

 الزوج, والزوجة.: أصشاب ايسبع اثٓإ

 , أو الزوجات.الزوجة: اصشاب ايجُٔ ٚاسد

 أصشاب ايجًجني أزبع١: 

البـتان فلكثر, وبـتا االبـ فلكثر, و األختان الشؼقؼتان فلكثر ,واألختان ألب  

 فلكثر.

 ـ اإلخقة ألم.2األم ـ 1أصشاب ايجًح اثٓإ: 

 اصشاب ايطدع ضبع١: 

ألب فلكثر, واألب, والجد, األم, والجدة فلكثر, و بـت االبـ, و األخت 

 كرًا كان أو أكثك.ألم ذواألخ 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

  ـ حجب بالشخص.2ـ حجب بالقصػ 1احلذب ْٛعإ: 

  الرق والؼتؾ واختالف الديـ. :هل مقاكع اإلرث الثالثةاحلذب بايٛصـ: 

  ـ حجب كؼصان.2ـ حجب حرمان 1احلذب بايػدص ْٛعإ: 

 اٌؼصجبدثبة 
 أقطاّ ايعصب١ ثالث١:

 طصبة مع الغقر.وـ 3طصبة بالغقر وـ 2طصبة بالـػس  -1

 ؾايعصب١ بايٓؿظ:

 هؿ جؿقع القارثقـ مـ الذكقر إال األخ ألم ومـ الـساء الؿعتؼة. 

 ايعصب١ بايػري:

 كؾ أكثك صاحبة فرض الـصػ مع أخقفا.

 ايعصب١ َع ايػري:

 كؾ أخت شؼقؼة أو أخت ألب مع البـت أو مع بـت االبـ. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايعتل

 .لؼربوهق مـ أفضؾ ا

 ٜٚٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ يؽره طتؼ مـ ال كسب لف. 2تؼ مـ لف كسب ـ يستحب ط1

 ويصح مـجزا ومعؾؼا بؿقت وهق التدبقر.

 ثبة اٌىزبثخ
 ايهتاب١ تٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ تؽره مع طدمف.2ـ تسـ مع أماكة العبد وكسبف 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايٓهاح

 أسهاّ ايٓهاح أزبع١:  

طؾك  ـ ويجب2ـ يسـ لؿـ ال يخاف الزكك وفعؾف أفضؾ مـ كػؾ العبادة 1

يحرم يف دار وـ 4 يباح لؿـ ال شفقة لفوـ 3مـ يخاف الزكا برتكف وطؾك مـ كذره 

 الحرب وطؾك أسقر. 

 :ْهاحٜٚطٔ 

ـ مـ بقت 8ـ حسقبة 7ـ بال أم 6ـ ولقد 5ـ بؽر 4ـ أجـبقة 3ـ ديـة 2ـ واحدة 1

 ـ ذات طؼؾ.11ـ جؿقؾة 9معروف بالديـ والؼـاطة 

 ٜٚهسٙ ْهاح:

 ـ ومـ ال يعرف أبقها.    3بـت زكك ـ و2ـ حؿؼاء 1 

 فصً يف أدىبَ اخلؽجخ
 سهِ ايٓعس إىل املدطٛب١:

 غالبا مرارا بال خؾقة.مـفا يباح لف الـظر إلك ما يظفر 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 

 : أزبع١ أغٝا٤ غايبا ٜعٗسايرٟ 

 الؼدم. وـ 4القد وـ 3الردبة وـ 2ـ القجف 1

 ٚايٓعس ي٘ مثا١ْٝ أقطاّ:

ـظر الاألجـبقة لغقر حاجة فال يجقز  األول: كظر الرجؾ البالغ لؾحرة البالغة

 شلء مـفا حتك شعرها الؿتصؾ.إلك 

 الثاين: كظره لؿـ ال تشتفك: كعجقز ودبقحة فقجقز لقجففا خاصة.

الثالث: كظره لؾشفادة طؾقفا أو لؿعامؾتفا فقجقز لقجففا وكذا كػقفا 

 لحاجة.

 ؼدم.الرابع: كظره لحرة بالغة يخطبفا فقجقز لؾقجف والردبة والقد وال

الخامس: كظره إلك ذوات محارمف أو لبـت تسع أو أمة ال يؿؾؽفا أو يؿؾؽ 

بعضفا أو كان ال شفقة لف كعـقـ أو كبقر أو كان مؿقزا ولف شفقة أو ردقؼا غقر 

 .لسقدتف هومشرتك وكظرمبعض 

 إىل ضت١ أغٝا٤:ؾٝذٛش  

 والساق.ـ 6والرأس ـ 5والؼدم ـ 4والقد ـ 3والردبة ـ 2لؾقجف ـ 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 دس: كظره لؾؿداواة فقجقز لؾؿقاضع التل يحتاج إلقفا.السا

السابع: كظره ألمتف الؿحرمة ولحرة مؿقزة دون تسع وكظر الؿرأة لؾؿرأة 

ولؾرجؾ األجـبل وكظر الؿؿقز الذي ال شفقة لف لؾؿرأة وكظر الرجؾ لؾرجؾ ولق 

 يجقز إلك ما طدا ما بقـ السرة والركبة. اأمرد

الؿباحة لف ولق لشفقة وكظر مـ دون سبع  الثامـ: كظره لزوجتف وأمتف

 فقجقز لؽؾ كظر جؿقع بدن اآلخر.

 : أزبع١ أغٝا٤ ٚحيسّ

ـ ولؿس كـظر 2ـ الـظر لشفقة أو مع خقف ثقراهنا إلك أحد مؿـ ذكركا 1

خؾقة رجؾ غقر ـ 4 الؼرآن التؾذذ بصقت األجـبقة ولق بؼراءةـ و3 يف الحرمة وأولك

 محرم بالـساء وطؽسف.

 صسٜح خبطب١: ٚحيسّ ايت

 ـ والؿباكة. 2ـ الؿعتدة مـ وفاة 1

 ٚجتٛش اخلطب١ ع٢ً خطب١ ايػري: 

 ـ أو جفؾت الحال.3ـ أو أذن 2ـ إن رد 1



  

 

149 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٚطٔ يف ايعكد مخط١ أَٛز: 

ـ يف 5ـ آخر الـفار 4ـ بخطبة ابـ مسعقد 3ـ مساء 2يقم الجؿعة أن يؽقن ـ 1

 الؿسجد.

 فصً
 : أزبع١ ٚأزنإ ايٓهاح

    الزوجة الخالقة مـ مقاكع الـؽاحوـ 2ل مـ مقاكع الـؽاح ـ الزوج الخال1

 ـ والؼبقل.4اإليجاب وـ 3

 ايصٛز اييت ال حتتاز إىل إجياب ٚقبٍٛ: 

 ـ مـ دال ألمتف أطتؼتؽ وجعؾت طتؼؽ صدادؽ. 2ـ إذا تقلك صريف العؼد 1

 غسٚط اإلجياب ٚايكبٍٛ ضت١: 

ـ الـطؼ إال مـ 4لؿقاالة ـ ا3ـ الرتتقب 2ـ أن يؽقن بالعربقة مؿـ يحسـفا 1

أن يؽقن االيجاب والؼبقل وـ 6أن يؽقن االيجاب والؼبقل مـجزيـ وـ 5أخرس 

 طؾك امرأة واحدة. 
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 فصً ششٚغ إٌىبح
 غسٚط ايٓهاح مخط١: 

 .الشفادةوـ 5القلل وـ 4رضك الزوجة وـ 3رضك الزوج وـ 2ـ التعققـ 1

 طسٜك١ تعٝني ايصٚد١ : 

أو دال: ـ 4أو وصػفا بؿا تتؿقز بف ـ 3أو سؿاها ـ 2أشار القلل إلك الزوجة ـ 1

 زوجتؽ بـتل ولف واحدة ال أكثر صح.

 طسٜك١ تعٝني ايصٚز : 

أو دال: ـ 4أو وصػف بؿا يتؿقز بف ـ 3أو سؿاه ـ 2أشار القلل إلك الزوج ـ 1

 ولف واحد ال أكثر صح. لدبؾت كؽاح ولق

 : مخط١ زضا ايصٚز غسط إال

ـ والصغقر فنن األب ووصقف يف الـؽاح 3ؿجـقن ـ وال2ـ البالغ الؿعتقه 1

 ـ وطبده الصغقر.5ـ السقد مع إمائف 4يزوجف بغقر إذكف 

 : أزبع١ زضا ايصٚد١ غسط إال 

ـ والبؽر ولق مؽؾػة ال 4والصغقرة ـ 3ـ والؿجـقكة 2 ةـ البالغة الؿعتقه1

 الثقب , فنن األب ووصقف يف الـؽاح يزوجفا بغقر إذهنا.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 : غسٚط ايٛيٞ ضبع١

ـ والرشد يف العؼد وهق 5ـ والحرية 4ـ والذكقرية 3ـ والعؼؾ 2ـ البؾقغ 1

 .ـ واتػاق الديـ7ـ العدالة ولق ضاهرا 6الذي يعرف الؽػء ومصالح الـؽاح

 ض٣ٛ ثالخ صٛز:  

ـ يزوج 3ـ األمة الؽافرة يزوجفا الؿسؾؿ 2ـ أم ولد إذا كان يؿؾؽفا الؽافر 1

 مـ ال ولل لفا مـ أهؾ الذمة. 

 ط ايػاٖد ضبع١: غسٚ

      السؿعوـ 6العدالة وـ 5الذكقرية وـ 4البؾقغ وـ 3العؼؾ وـ 2ـ اإلسالم 1

 الـطؼ.وـ 7

 ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ ايسدٌ َطاٜٚا يًُسأ٠ يف مخط١ أغٝا٤:

 القسار.وـ 5الصـاطة وـ 4الحرية وـ 3 الؿـصبوـ 2ـ الديـ 1

 ثبة احملشِبد يف إٌىبح
 احملسَات يف ايٓهاح قطُإ: 

 ـ محرمات إلك أمد. 2محرمات إلك األبد ـ 1
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 احملسَات إىل األبد ضبع١: 

ـ إذا 6ـ زوجات الـبل 5ـ بالؿصاهرة 4ـ بالرضاع 3ؾعان لـ با2ـ بالـسب 1

ـ الؿرتدة التل ال تؼبؾ تقبتفا كؿـ سبت كبقا مـ 7دتؾ الرجؾ رجال لقتزوج امرأتف 

 األكبقاء.  

 احملسَات إىل األَد ْٛعإ: 

 ـ والؿحرمات لعارض ويزول. 2لك أمد ألجؾ الجؿع الؿحرمات إ 

 حتسّ أبدا مثا١ْٝ: 

ـ والبـت وبـت االبـ وبـتاهؿا مـ حالل أو 2ـ األم وكؾ جدة وإن طؾت 1

ـ وبـت األخ 5ـ وبـت األخت وبـت ابـتفا 4ـ وكؾ أخت 3حرام وإن سػؾت 

ـ والؿالطـة 8ـ وخالة وإن طؾتا 7ـ وكؾ طؿة 6وبـتفا وبـت ابـف وبـتفا وإن سػؾت 

 طؾك الؿالطـ.

 ويحرم بالرضاع ما يحرم بالـسب إال أم أختف وأخت ابـف.

 ايعكد إىل األبد ثالث١: ذسد ٚحيسّ مب

ـ وزوجة ابـف وإن كزل دون بـاهتـ وأمفاهتـ 2ـ زوجة أبقف وزوجة كؾ جد 1

 ـ وتحرم أم زوجتف وجداهتا بالعؼد. 3
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚحتسّ إىل األبد بايدخٍٛ ال مبذسد ايعكد: 

بـت الزوجة وبـات أوالدها , فنن باكت الزوجة أو ماتت بعد العؼد ودبؾ 

 الدخقل والخؾقة أبحـ.

 فصً
 ١: مخطٚحتسّ إىل أَد ألدٌ اجلُع 

 ـ وخالتاهؿا. 5ـ وطؿتاهؿا 4ـ وبـتاهؿا 3ـ وأخت زوجتف 2ـ أخت معتدتف 1

 ٚحتسّ إىل أَد يعازض ٜٚصٍٚ تطع١: 

ـ والزاكقة حتك تتقب وتـؼضل 3ـ غقره ـ والؿستربأة م2ـ الؿعتدة مـ غقره1

ـ وال 6ـ والؿحرمة حتك تحؾ 5ـ ومطؾؼتف ثالثا حتك يطلها زوج غقره 4طدهتا 

ـ وال يـؽح حر 8ـ وال مسؾؿ ولق طبدا كافرة إال حرة كتابقة 7يـؽح كافر مسؾؿة 

ـ وال يـؽح طبد سقدتف وال سقد أمتف ولؾحر 9 ن يخاف طـتمسؾؿ أمة مسؾؿة إال أ

 ة أبقف دون أمة ابـف ولقس لؾحرة كؽاح طبد ولدها.كؽاح أم



 

 

154 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة اٌششٚغ يف إٌىبح
  ـ فاسدة.2ـ صحقحة 1ايػسٚط يف ايٓهاح ْٛعإ: 

 الشروط الصحقحة هل التل ال تـايف العؼد 

 ايػسٚط ايؿاضد٠ ٖٞ اييت تٓايف ايعكد ٖٚٞ أزبع١: 

 .التعؾقؼ طؾك أمر مستؼبؾوـ 4الؿتعة وـ 3الؿحؾؾ وـ 2ـ الشغار 1

 فصً اٌؼ١ٛة يف إٌىبح
 ايعٝٛب تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

طققب تختص بالؿرأة وهل وـ 2ـ طققب تختص بالرجؾ وهل ثالثة 1

 طققب مشرتكة وهل طشرة. وـ 3خؿسة 

 ايعٝٛب اييت متًو ايصٚد١ ايؿطذ بٗا: 

ـ وإن ثبتت 2مجبقبا أو بؼل لف ما ال يطل بف فؾفا الػسخ إذا كان الزوج ـ 1

 راره أو ببقـة طؾك إدراره أجؾ سـة هاللقة مـذ تحاكؿف فنن وصئ فقفا وإالطـتف بند

 .ـ وخصاء وسؾ ووجاء3فؾفا الػسخ 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ايعٝٛب اييت ميًو ايصٚز بٗا ايؿطذ: 

              ػرجالـ ودروح سقالة يف 5ـ والػتؼ 4والعػؾ ـ 3 والؼرنـ 2 الرتؼـ 1

 .قر طـد القطءكقن فرجفا بف بخر وهق كتـ يثوـ 7االستحاضة وـ 6

 ايؿطذ عػس٠: بٗا ايعٝٛب املػرتن١ ٚ ميًو ايهٌ 

ـ وكقن 5ـ وكاصقر 4ـ وباسقر 3استطالق كجق وـ 2استطالق بقل ـ 1

ـ 9ـ وجذام 8ـ وبرص 7ـ وجـقن ولق ساطة أو صرع 6أحدهؿا خـثك واضحا 

 ـ بخر الػؿ.11ودرع رأس لف ريح مـؽره 

 ٜرتتب ع٢ً ايعٝٛب املبٝش١ يًؿطذ: 

ت بؽؾ واحد مـفؿا الػسخ ولق حدث بعد العؼد أو كان باآلخر طقب ـ يثب1

ـ وال يتؿ 3ـ ومـ رضل بالعقب أو وجدت مـف داللتف مع طؾؿف فال خقار لف 2مثؾف 

ـ فنن كان دبؾ الدخقل فال مفر وبعده لفا الؿسؿك 4فسخ أحدهؿا إال بحاكؿ 

دهؿا فال رجقع ـ إن صؾؼت دبؾ الػسخ أو مات اح6ويرجع بف طؾك الغار إن وجد 

 طؾك أحد.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة اٌصذاق
 : اثٓإٜطٔ يف املٗس 

 . تسؿقتفـ و2ـ تخػقػف 1

  .ـ ترك التسؿقة1 ٜٚهسٙ:

 ايرٟ ال ٜصح إٔ ٜهٕٛ صداقا: 

 صالق ضرهتا لؿ يصح.وـ 2ـ تعؾقؿ درآن 1

 ٜٚصح إٔ ٜهٕٛ: 

 . امعؾقم امباح اـ وشعر3  امعؾقم اـ وأدب2  امعؾقم افؼفأن يؽقن ـ 1

 اٌؼشط ثبة ١ٌّٚخ
 : مخط١ غسٚط ٚدٛب إداب١ ايدع٠ٛ

ـ ولؿ يؽـ ثؿ 5ـ إن طقـف 4 ـ يحرم هجره3ـ إجابة مسؾؿ 2ـ يف أول مرة 1

 مـؽر. 

 تهسٙ إداب١ ايدع٠ٛ: 

 ـ أو دطاه ذمل كرهت اإلجابة. 3ـ أو يف الققم الثالث 2ـ فنن دطا الجػؾك 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٚهسٙ: 

 ف.ـ والتؼاصف ومـ أخذه أو ودع يف حجره فؾ2ـ الـثار 1

 ٜٚطٔ: 

 .فقف لؾـساء والرجالـ والدف 2ـ إطالن الـؽاح 1

 : ٜطٔ ايدف يف مخط١ َٛاطٔ

 ـ اإلمالك. 5ـ القالدة 4ـ ددوم الغائب 3ـ الختان 2ـ العرس 1

 ثبة ػششح إٌغبء
 احملسَات يف ايعػس٠: 

 ـ والتؽره لبذلف.2 ـ مطؾ كؾ واحد ما يؾزمف 1

 غسٚط ٚدٛب تطًِٝ ايصٚد١: 

ـ إن 3ـ التل يقصل مثؾفا يف بقت الزوج 2ؼد لزم تسؾقؿ الحرة ـ إذا تؿ الع1

 ـ ولؿ تشرتط دارها أو بؾدها. 4صؾبف 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

  ـ والدبر.3ـ الـػاس 2ـ الحقض 1ٚحيسّ ٚطؤٖا يف: 

 ٚي٘ إدبازٖا ٚيٛ ذ١َٝ ع٢ً: 

ـ وأخذ ما تعافف الـػس مـ شعر وغقره 3ـ وغسؾ كجاسة 2ـ غسؾ حقض 1

 ـ ولف مـعفا مـ أكؾ ما لف رائحة كريفة.4بة وال تجرب الذمقة طؾك غسؾ الجـا

 فصً
 ايصٚز: ًٜٚصّ

ـ والقطء إن 2ـ أن يبقت طـد الحرة لقؾة مـ أربع ويـػرد إن أراد يف البادل 1

 ددر كؾ ثؾث سـة مرة 

 : ٚتطٔ

 ـ ودقل القارد.2ـ التسؿقة طـد القطء 1

 ٜٚهسٙ: 

قطء بؿرأى أحد ـ وال3ـ والـزع دبؾ فراغفا 2ـ كثرة الؽالم حال الجؿاع 1

 .والتحدث بفـ 4
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

  :ٚحيسّ

  .ـ جؿع زوجتقف يف مسؽـ واحد بغقر رضاهؿا1

 جيٛش يًصٚز إٔ ميٓع شٚدت٘: 

ـ ومـ إرضاع ولدها مـ 3ـ ومـ إجارة كػسفا 2ـ مـ الخروج مـ مـزلف 1

 غقره إال لضرورتف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

161 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب اخلًع

 غسٚط صش١ اخلًع: 

تربطف مـ زوجة وأجـبل صح بذلف ـ أن يؽقن العقض الؿبذول مؿـ يصح 1

 لعقضف 

 الحرمة. وـ 3الؽراهة وـ 2ـ االباحة 1 أسهاّ اخلًع:

 : خلُط١ أَٛز ٜباح اخلًع

ـ لسقء 4ـ أو كؼص ديـف 3ـ أو كرهت خؾؼف 2ـ إذا كرهت خؾؼ زوجفا 1

 .ـ أو خافت إثؿا برتك حؼف5طشرة بقـ الزوجقـ 

 : يجالث١ أَٛز ٚحيسّ اخلًع

ـ أو مـعفا حؼقدفا ضؾؿا لالفتداء ولؿ يؽـ 2لالفتداء ـ إن طضؾفا ضؾؿا 1

ـ أو خالعت الصغقرة والؿجـقكة 3لزكاها أو كشقزها أو تركفا فرضا فػعؾت 

والسػقفة واألمة بغقر إذن سقدها لؿ يصح وودع الطالق رجعقا إن كان بؾػظف أو 

 كقتف.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 فصً
 ٚاخلًع قطُإ: 

  ابائـ ايؽقن صالد ـ أن يؼع بؾػظ صريح الطالق أو كـايتف ودصده1

ـ أن يؼع بؾػظ الخؾع أو الػسخ أو الػداء ولؿ يـق الزوج صالدا كان فسخا 2

 ال يـؼص طدد الطالق.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايطالم

 أسهاّ ايطالم مخط١: 

ـ 5ـ ويجب لإليالء 4ـ ويستحب لؾضرر 3ـ ويؽره لعدمفا 2ـ يباح لؾحاجة 1

 ويحرم لؾبدطة.

 غسٚط صش١ ايطالم ضت١: 

 تؾػظـ 6صد ادـ 5ـ مختار 4ـ مؿقز يعؼؾف 3ـ طادؾ 2زوج يؽقن مـ أن ـ 1

 . بالطالق

 : اثٓني ال ٜكع طالم

 .اضؾؿـ الؿؽره 2 طؼؾف معذورا ـ مـ زال1

 فصً يف ؼالق اٌغٕخ ٚاٌجذػخ
 ايطالم ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

 ال سـة وال بدطة.وـ 3بدطة وـ 2ـ سـة 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ايطالم ايطين:

وتركفا حتك تـؼضل طدهتا ففق  ـ3يف صفر لؿ يجامع فقف ـ 2ـ مرة 1إذا صؾؼفا  

 , وتحرم الثالث إذا. سـة

 ايطالم ايبدعٞ: 

ـ أو صفر وصئ فقف ففق بدطة يؼع وتسـ 2ـ يف حقض 1وإن صؾؼ مـ دخؾ هبا 

 رجعتفا.

 : ض١ٓ ٚال بدع١َا يٝظ 

 ـ ومـ بان حؿؾفا.4ـ وغقر مدخقل هبا 3ـ وآيسة 2الصغقرة صالق ـ 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 اإلٜال٤ نتاب

 أزنإ اإلٜال٤ ضت١: 

الؿدة وـ 5الؿحؾقف طؾقف وـ 4الؿحؾقف بف وـ 3الؿقلك مـفا وـ 2ـ الؿقلل 1

 الصقغة. وـ 6

 غسٚط ايصٚز املٛيٞ اثٓإ:

 ـ وصحة صالدف.2ـ إمؽان وصئف 1 

 غسٚط ايصٚد١ املٛىل َٔ ٚط٦ٗا:

 إمؽان وصئفا فال يصح االيالء مـ رتؼاء, أو دركاء. 

 ب٘:غسٚط احملًٛف 

 كقكف باهلل أو اسؿا مـ أسؿائف أو صػة مـ صػاتف.  

 غسٚط احملًٛف عًٝ٘:

 ترك وطء زوجتف يف دبؾفا.  

 غسٚط املد٠:

 أن تؽقن أكثر مـ أربعة أشفر.  
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٜٚصح اإلٜال٤ َٔ نٌ َٔ ٜصح طالق٘: 

             مؿقز وأـ 6ـ بالغ 5ودـ أو ـ 4ـ حر 3كافر أو ـ 2مسؾؿ فقصح مـ ـ 1

 ـ ومؿـ لؿ يدخؾ هبا.11ـ ومريض مرجق برؤه 9ـ وسؽران 8 ـ وغضبان7

 ال ٜصح اإلٜال٤ َٔ مخط١: 

ـ 4ـ وطاجز طـ وطء لجب كامؾ أو شؾؾ 3ـ ومغؿك طؾقف 2ـ مـ مجـقن 1

 ـ ومؽره.5وصبل 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايعٗاز

 أزنإ ايعٗاز أزبع١:

 ـ والصقغة. 4مشبف بف وـ 3ـ ومظاهر مـف 2ـ مظاهر 1 

 ثٓإ:غسٚط املعاٖس ا

 ـ يصح صالدف. 2ـ أن يؽقن مـ زوج 1 

 ٜٚصح ايعٗاز:

 ـ ومعؾؼا بشرط.2ـ معجال 1 

 ٜٚصح ايعٗاز:

 ـ وممدتا.2ـ مطؾؼا 1 

 يف اٌىفبسح فصً
 نؿاز٠ ايعٗاز ع٢ً ايرتتٝب:

ـ فنن لؿ يستطقع الصقام 3 بة صام شفريــ فنن لؿ يجد الرد2ـ طتؼ ردبة 1

 مديـ مـ غقره. أصعؿ ستقـ مسؽقـا لؽؾ مسؽقـ مد بر أو
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 وإن غدى الؿساكقـ أو طشاهؿ لؿ يجزئف.

 غسٚط ايسقب١ اثٓإ:

 .سالؿة مـ العققب الضارة بالعؿؾـ 2مممـة ـ أن تؽقن 1

 غسٚط صّٛ ايهؿاز٠: 

 جفة الؽػارة.  قـتعقوـ 3تبقت الـقة وـ 2التتابع ـ 1

 ١: تطعايؿطس ايرٟ ال ٜكطع ايتتابع 

            ـ وحقض3كعقد وأيام تشريؼ ـ أو فطر يجب 2ـ إن تخؾؾف رمضان 1

ـ أو أفطر كاسقا أو مؽرها 8ـ سافر سػرا مباحا 7ـ ومرض 6وجـقن ـ 5وكػاس  ـ 4

 ـ أو لعذر يبقح الػطر لؿ يـؼطع.9

 ٜٓكطع ايتتابع بجالث١ أَٛز: 

ـ وإن جامع غقرها 2إن جامع الؿظاهر مـفا لقال أو هنارا اكؼطع التتابع ـ 1

 الػطر بال طذر.وـ 3ع هنارا يـؼطع التتاب

 غسٚط املطهني املطعِ ثالث١: 

 ـ أن ال يؽقن مؿـ تؾزمف كػؼتف. 3 اـ حر2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط ايطعاّ املهؿس ب٘: 

 قنـ العدد ست3مديـ مـ غقره  ـ أن يعطك مد بر أو2ـ أن يؿؾؽ الػؼقر 1

 ا.مسؽقـ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايًعإ

 غسٚط احملص١ٓ أزبع١: 

يقصئ مثؾفا وهل بـت تسع ـ 4ـ طػقػة طـ الزكك 3ـ طادؾة 2حرة  أن تؽقنـ 1

 فلكثر. 

 غسٚط صش١ ايًعإ: 

وإن طرف العربقة ؿـ ـ بالعربقة م3مؽؾػقـ ـ 2ـ أن يؽقن بقـ زوجقـ 1

 ـ ومـ شرصف أن تؽذبف الزوجة.3ـ ومـ شرصف دذففا بالزكا لػظا 2جفؾفا فبؾغتف 

 َبطالت ايًعإ: 

     ـ أو كؼص أحدهؿا شقئا مـ األلػاظ الخؿسة2بؾف ـ فنن بدأت بالؾعان د1

ـ أو 5ـ أو أحؾػ 4ـ أو أبدل لػظة أشفد بلدسؿ 3ـ أو لؿ يحضرهؿا حؽؿ أو كائبف 2

 ـ أو الغضب بالسخط لؿ يصح.6لػظة الؾعـة باإلبعاد 

 غسٚط ايًعإ: 

 ـ أن تؽذبف الزوجة.2ؼذففا بالزكا لػظا أن يـ 1
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 بع١ أسهاّ: ٚإذا مت ايًعإ تستب عًٝ٘ أز

ـ وتؽقن الػردة 3ـ وتثبت الػردة بقـفؿا 2ـ سؼط طـف وطـفا الحد والتعزير 1

 ـ كػل كسبة القلد إذا كػاه الزوج.4بتحريؿ ممبد 

 غسٚط ْؿٞ ايٛيد أزبع١: 

         أن ال يتؼدمف إدرار بالقلدوـ 2ـ أن يذكره يف الؾعان صريحا أو تضؿقـا 1

أن ال يمخر كػقف وـ 4ق حؿؾ يصح كػل القلد وهدا فال قأن يؽقن القلد مقلوـ 3

 بعد القالدة. طـالؿال
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايعدد

 ايعد٠ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

 طدة باألدراء.وـ 3طدة باألشفر وـ 2ـ طدة بالحؿؾ 1

 :  اتًصّ ايعد٠ ضت

الؿػاردة يف الحقاة دبؾ وـ 4الؿتقىف طـفا وـ 3 قءةالؿقصوـ 2ـ الؿخؾق هبا 1

 الؿؾؿقسة. وـ 6الؿتحؿؾة و ـ5القطء 

 الحالة األولك: الؿخؾق هبا 

 :غسٚط عد٠ املدًٛ بٗا

ـ يطل 3مع طؾؿف هبا ـ 2ـ خال هبا مطاوطة ولق لؿ يؿسفا 1ـ إذا فاردت زوجا 1

 مثؾفا. لـ ويقص4مثؾف 

 قءةالحالة الثاكقة : الؿقص

 :ؤ٠غسٚط عد٠ املٛط

مؿـ يقصئ  قءةقصالؿأن تؽقن وـ 2ـ أن يؽقن القاصئ مؿـ يطل مثؾف 1

 مثؾفا. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 الحالة الثالثة: الؿتقىف طـفا زوجفا  

 لؿ تعتد لؾقفاة.  ال باصال اسقاء كان الـؽاح صحقحا أو فاسد

الحالة الرابعة: ومـ فاردفا حقا دبؾ وطء وخؾقة أو بعدهؿا أو أحدهؿا وهق 

 مؿـ ال يقلد لؿثؾف فال طدة طؾقفا. 

ء الزوج أو غقره فال طدة طؾقفا إال الحالة الخامسة: الؿتحؿؾة  تحؿؾت بؿا 

 إذا حؿؾت. 

 دبؾفا أو لؿسفا بال خؾقة فال طدة.الؿؾؿقسة الحالة السادسة: 

 فصً
 ٚاملعتدات ضت:

      الحائؾ ذات األدراءوـ 3الؿتقىف طـفا زوجفا غقر حامؾ وـ 2ـ الحامؾ 1

 امرأة الؿػؼقد. وـ 6سببف  فا ولؿ تدرمـ ارتػع حقضوـ 5الصغقرة وـ 4

  .ألولك: الحامؾ: طدهتا بقضع حؿؾفاا

الثاكقة: الؿتقىف طـفا زوجفا بال حؿؾ دبؾ الدخقل أو بعده لؾحرة أربعة 

 أشفر وطشرة ولألمة كصػفا.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 أسٛاٍ َٛت ايصٚز ٚاملسأ٠ يف عد٠:

 ـ فنن مات زوج رجعقة يف طدة صالق سؼطت وابتدأت طدة وفاة مـذ مات1

 ة لؿ تـتؼؾ ـ وإن مات يف طدة مـ أباهنا يف الصح2

ـ وإن مات يف طدة مـ أباهنا يف مرض مقتف الؿخقف األصقل مـ طدة وفاة 3

  .وصالق

الثالثة: الحائؾ ذات األدراء وهل الحقض الؿػاردة يف الحقاة بعد دخقل أو 

 ة دروء كامؾة وإال درآن.ثثال خؾقة فعدهتا إن كاكت حرة أو مبعضة 

إياس فتعتد حرة ثالثة أشفر الرابعة: مـ فاردفا حقا ولؿ تحض لصغر أو 

 وأمة شفران ومبعضة بالحساب ويجرب الؽسر.

الخامسة: مـ ارتػع حقضفا ولؿ تدر سببف فعدهتا سـة: تسعة أشفر لؾحؿؾ 

وثالثة لؾعدة وتـؼص األمة شفرا, وإن طؾؿت ما رفعف مـ مرض أو رضاع أو 

ياس فتعتد د بف أو تبؾغ سـ اإلغقرهؿا فال تزال يف طدة حتك يعقد الحقض فتعت

 يائس. ةطد
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚتعتد ثالث١ أغٗس مخظ: 

ـ 4مـ بؾغت ولؿ تحض  ـ3مـ بؾغت سـ القلس وـ 2ـ الصغقرة 1

 ـ والؿستحاضة الؿبتدأة ,واألمة شفران.  5والؿستحاضة الـاسقة 

 السادسة: امرأة الؿػؼقد:

 ٚإٕ تصٚدت اَسأ٠ املؿكٛد ؾًٗا ساالٕ:

م الزوج األول بعد القطء لف ددـ 2دبؾ وطء الثاين ففل لألول ـ ددم األول 1

زوجتف بالعؼد األول  ولق لؿ يطؾؼ الثاين وال يطل دبؾ فراغ طدة الثاين ولف  أخذ

تركفا معف مـ غقر تجديد طؼد ويلخذ ددر الصداق الذي أططاها مـ الثاين ويرجع 

 الثاين طؾقفا بؿا أخذه مـف.

 يف اإلدذاد فصً
 االسداد ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ: 

ـ يحرم فقق ثالث طؾك مقت غقر 3ـ يباح لبائـ مـ حل2جب لؾزوج ـ ي1

 زوج. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة االعزرباء
 جيب االضتربا٤ يف ثالث١ َٛاضع: 

        ويجفا أو بقعفامـ وطء أمتف ثؿ أراد تزوـ 2ـ مـ مؾؽ أمة يقصل مثؾفا 1

 لزمفا استرباء كػسفا. ةإذا طتؼت األموـ 3

 طسم االضتربا٤ مخط١: 

والصغقرة  واآليسةـ 3ـ ومـ تحقض بحقضة 2كؾ الحؿؾ  ـ الحامؾ بقضع1

أحد ما رفعف  ـ مـ ارتػع حقضفا ولؿ تدر4واحد  حقضا بشفر رالتل لؿ ت ةوالبالغ

 سـة وشفر. قنارتػع حقضفا وتدري ما رفعف خؿس ـ مـ5 اشفر طشر
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايسضاع

 األسهاّ املرتتب١ ع٢ً ايسضاع:

 .الؿحرمقةوثبقت  ـ4اباحة الـظر وـ 3ة اباحة الخؾقوـ 2ـ تحريؿ الـؽاح 1

 غسٚط ايسضعات احملس١َ أزبع١: 

دمقة آأن يؽقن الؾبـ لبـ وـ 3 الحقلقـ ـ يف2ـ أن تؽقن خؿس رضعات 1

 أن يؽقن الؾبـ اجتؿع طـ حؿؾ.وـ 4أكثك 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايٓؿكات

 أضباب ايٓؿك١ ثالث١:

 ـ الؿؾؽ. 3ـ الؼرابة 2ـ الـؽاح 1 

 أَٛز: ايٓؿك١ تػٌُ أزبع١

 اإلطػاف.  و ـ4الؽسقة وـ 3الؿسؽـ وـ 2ـ الؼقت 1

 ثبة ٔفمخ األلبسة ٚادلّب١ٌه ٚاٌجٙبئُ
 صٍٛ ٚايؿسٚع بجالث١ غسٚط: األجتب ْؿك١ 

 ـ غـك الؿـػؼ.3وطجزه طـ التؽسب ـ 2ـ حاجة الؿـػؼ طؾقف 1

 ١ غسٚط: أزبعجتب ْؿك١ األقازب ب

ـ أن يرث ـ3ك الؿـػؼ ـ غـ3وطجزه طـ التؽسب ـ 2ـ حاجة الؿـػؼ طؾقف 1

 الؿـػؼ مـ الؿـػؼ طؾقف.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة احلعبٔخ
 غسٚط احلاضٔ:

 طدم زواج األم بلجـبل.وـ 4الحرية وـ 3العدالة وـ 2ـ اإلسالم 1

 احلطا١ْ يف ايطؿس:

ـ وإن أراد أحد أبقيف سػرا صقيال إلك بؾد بعقد لقسؽـف وهق وصريؼف آمـان 1

 فحضاكتف ألبقف 

 .اجة ثؿ يعقد فالحضاكة ألمفا بعقدا لحـ وإن أراد أحد أبقيف سػر2

 .اجة فالحضاكة ألمفـ وإن أراد أحد أبقيف سػرا دريبا لح3

 .ريبا لؾسؽـك فالحضاكة ألمفـ وإن أراد أحد أبقيف سػرا د4

 يف اٌزخ١ري فصً
 غسٚط ايتدٝري ضت١: 

أن يؽقن وـ 4أن يحصؾ التـازع وـ 3العؼؾ وـ 2ـ أن يبؾغ سبع سـقـ 1

أن يؽقن الغالم صحقحا وـ 6أن يؽقن الؿخقر ذكرا وـ 5ؾحضاكة األبقان أهال ل

 معاىف. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 أسٛاٍ ايتدٝري أزبع١: 

أن يختارهؿا يؼرع وـ 3ختار أمف كان معفا إذا اوـ 2ختار أباه كان معف إذا اـ 1

 أن ال يختارهؿا يؼرع بقـفؿا.وـ 4بقـفؿا 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب اجلٓاٜات

 اجلٓا١ٜ تٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ جـاية دون الـػس.2ية طؾك الـػس ـ جـا1

 ١:بعدٕٚ ايٓؿظ ض اٜاتأْٛاع اجلٓ

الشتؿ ال وـ 3الجروح فقفا الؼصاص وـ 2ـ دطع األصراف وفقفا الؼصاص 1

الؿـافع ال وـ 5الؾطؿ والقكز ال دصاص فقف بؾ التعزيروـ 4دصاص  بؾ التعزير 

الؽسقر وـ 7دية الشعقر األربعة ال دصاص فقفا بؾ فقفا الوـ 6دصاص بؾ التعزير

 ال دصاص فقفا بؾ التعزير والدية إال كسر السـ.

 ٚاجلٓا١ٜ ع٢ً ايٓؿظ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 الخطل. وـ 3د ؿشبف العوـ 2بف بشرط دصد الجـاية  ـ طؿد يختص الؼقد1

 غسٚط ايكتٌ ايعُد أزبع١: 

طؾك  ـ فقؼتؾف بؿا يغؾب4ـ آدمقا معصقما 3ـ مـ يعؾؿف 2ـ أن يؼصد الجـاية 1

 الظـ مقتف بف.
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 غسٚط غب٘ ايعُد: 

ـ ولؿ يجرحف هبا كؿـ ضربف يف غقر 3ـ ال تؼتؾ غالبا 2ـ أن يؼصد جـاية 1

 .بسقط أو طصا صغقرة مؼتؾ

 غسٚط اخلطأ: 

أن يػعؾ مالف فعؾف مثؾ: أن يرمل صقدا أو غرضا أو شخصا فقصقب آدمقا لؿ 

 يؼصده وطؿد الصبل والؿجـقن خطل.

 ثبة ششٚغ اٌمصبص
 ٚط ايكصاص مخط١:غس

أو مرتدا لؿ يضؿـف ـ طصؿة الؿؼتقل فؾق دتؾ مسؾؿ أو ذمل حربقا 1

الؿؽلفاة وـ 3 الؼاتؾ فال دصاص طؾك صغقر ومجـقنتؽؾقػ وـ 2بؼصاص وال دية

بلن يساويف يف الديـ والحرية والرق فال يؼتؾ مسؾؿ بؽافر وال حر بعبد وطؽسف 

طدم القالدة فال يؼتؾ أحد األبقبـ وـ 4ؾ الذكر باألكثك, واألكثك بالذكريؼتؾ ويؼت

 مـ الـسب وإن طال بالقلد وإن سػؾ ويؼتؾ القلد الؿؽؾػ بؽؾ مـفؿا.

 ـ العؿد بلن يؽقن الؼتؾ طؿدا محضا.5
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة اعز١فبء اٌمصبص
 ٜٚػرتط ي٘ ثالث١ غسٚط: 

وحبس الجاين  فففنن كان صبقا أو مجـقكا لؿ يستق كقن مستحؼف مؽؾػاـ 1

اتػاق األولقاء الؿشرتكقـ فقف طؾك استقػائف ولقس لبعضفؿ ـ 2 فادةإلك البؾقغ واإل

تظر الؼدوم وجقبا أن يـػرد بف وإن كان مـ بؼل غائبا أو صغقرا أو مجـقكا اك

أن يممـ يف االستقػاء أن يتعدى االستقػاء فنذا وجب طؾك ـ 3 والبؾقغ والعؼؾ

ثؿ إن وجد مـ  ـتؼتؾ حتك تضع القلد وتسؼقف الؾب حامؾ أو حائؾ فحؿؾت لؿ

يرضعف ولق هبقؿة دتؾت وإال تركت وجقبا حتك تػطؿف وال يؼتص مـ الحامؾ يف 

 الطرف حتك تضع والحد يف ذلؽ كالؼصاص.

 ٚيًكصاص يف ايطسف أزبع١ غسٚط:

إلقف كؿارن األمـ مـ الحقػ بلن يؽقن الؼطع مـ مػصؾ أو لف حد يـتفل ـ 1

ؿ والؿقضع فال تمخذ يؿقـ بقسار وال الؿؿاثؾة يف االسـ 2 األكػ وهق ما الن مـف

ـ 3 ل بزائد وطؽسف ولق تراضقا لؿ يجزيسار بقؿقـ وال خـصر ببـصر وال أصؾ

استقاؤهؿا يف الصحة والؽؿال فال تمخذ صحقحة بشالء وال كامؾة األصابع 

 العؿد الؿحض. ـ 4 صحقحة بؼائؿة ويمخذ طؽسف وال أرشبـادصة وال طـ 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب ايدٜات

 إىل قطُني: اإلتالف ٜٓكطِ

 ـ بسبب.2ـ مباشر 1 

  .كؾ مـ أتؾػ إكساكا بؿباشرة أو سبب لزمتف ديتف

 اإلتالف ٜٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 خطل.وـ 3شبف العؿد وـ 2ـ طؿد محض 1 

 ثبة ِمبد٠ش د٠بد إٌفظ
 أصٍٛ د١ٜ احلس املطًِ مخط١: 

ـ أو مائتا 4ـ أو اثـا طشر ألػ درهؿ فضة 3ـ أو ألػ مثؼال ذهبا 2ـ مائة بعقر 1

 ـ أو ألػا شاة هذه أصقل الدية فليفا أحضر مـ تؾزمف لزم القلل دبقلف.5بؼرة 

 ؾؿٞ قتٌ ايعُد ٚغبٗ٘: 

خؿس وطشرون بـت مخاض وخؿس وطشرون بـت لبقن وخؿس 

 وطشرون حؼة وخؿس وطشرون جذطة.  
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ثبة د٠بد األػعبء ِٕٚبفؼٙب
 غسٚط د١ٜ األعطا٤ ثالث١:

ـ أن يؽقن العضق أصؾقا 2ـػعة إال األكػ واألذن ـ أن يؽقن العضق فقف الؿ1

 ـ أن ال يرد الؿجـل طؾقف ذلؽ العضق. 3

 غسٚط ايد١ٜ يف املٓاؾع:

ئس مـ قـ أن ي2ب كؾفا فػقفا ددر الذاهب ـ أن تذهب كؾفا وإن لؿ تذه1 

 طقدها  

 فصً
ويف كؾ حاسة دية كامؾة: وهل السؿع والبصر والشؿ والذوق وكذا يف 

ومـػعة الؿشل واألكؾ والـؽاح وطدم استؿساك البقل أو الغائط  الؽالم والعؼؾ

 كذلؽ. الدية, والصقت والحدب والصعر

 ايهالّ ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ أن يذهب بعضف.2ـ أن يذهب كؾف 1 

 والؽالم يـؼسؿ إلك ثؿاكقة وطشريـ حرفا فػل كؾ حرف ربع سبع الدية. 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚاملراقات مخط١: 

 ـ الحؿقضة.5ـ الؿؾقحة 4لعذوبة ـ ا3ـ الؿرارة 2ـ الحالوة 1

 ٚيف نٌ ٚاسد َٔ ايػعٛز األزبع١ ايد١ٜ ٖٚٞ: 

قـ فنن طاد فـبت ـ وأهداب العقـ4ـ والحاجببـ 3ـ والؾحقة 2ـ شعر الرأس 1

 فقف حؽقمة. اربسؼط مقجبف والش

ويف طقـ األطقر الدية كامؾة وإن دؾع األطقر طقـ الصحقح الؿؿاثؾة لعقـف 

دية كامؾة وال دصاص ويف دطع يد األدطع كصػ الدية الصحقحة طؿدا فعؾقف 

 كغقره.

 ثبة اٌؼبلٍخ ِٚب حتٍّٗ
 شروط العادؾة ستة:

 ـ الؿقافؼة يف الديـ.6ـ الذكقرية 5ـ الغـك 4ـ العؼؾ 3ـ البؾقغ 2ـ الحرية 1

فال طؼؾ طؾك ردقؼ وال صغقر وال مجـقن وال فؼقر وال أكثك وال مخالػ 

 لديـ الجاين.

 با زكقيا طـد حؾقل الحقل.اصمؾؽ ك والغـل هـا مـ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 ٚال حتٌُ ايعاق١ً مخط١ أغٝا٤:

        ـ وال اطرتافا لؿ تصددف بف4ـ وال صؾحا 3ـ وال طبدا 2ـ طؿدا محضا 1

 ـ وال ما دون ثؾث الدية التامة.5

 فصً يف وفبسح اٌمزً
 : اثٓإغسٚط نؿاز٠ ايكتٌ 

 .شبف طؿد خطل أوأن يؽقن الؼتؾ وـ 2محرمة أن تؽقن الـػس ـ 1

 يف أزبع١:ؾال نؿاز٠ 

ػس التل ال يحرم يف دتؾ الــ 3هبقؿة دتؾ وال ـ 2يف جـاية دون الـػس ـ 1

 يف دتؾ العؿد. ـ 4دتؾفا 
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 نتاب احلدٚد

 َٛدبات احلد مخط١: 

 دطع الطريؼ.وـ 5الؼذف وـ 4الشرب وـ 3السردة وـ 2ـ الزكك 1

 غسٚط إقا١َ احلد أزبع١:

أن يؽقن وـ 4أن يؽقن مؾتزما أحؽام الؿسؾؿقـ وـ 3 العؼؾوـ 2ـ البؾقغ 1

 طالؿا بالتحريؿ.

 غسٚط إقا١َ احلد ثالث١: 

 السقط , وال تشرتط الؿقاالة يف الضرب. وـ 3التللقؿ وـ 2ـ الـقة 1
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 ثبة دذ اٌضٔب
 غسٚط احملصٔ ثالث١:

 الحرية. وـ 3البؾقغ وـ 2ـ العؼؾ 1     

 غسٚط اإلسصإ ثالث١: 

أن وـ 3أن يؽقن القطء يف الؼبؾ وـ 2ـ أن يؽقن القطء يف كؽاح صحقح 1

يقجد الؽؿال يف الزوجقـ حال القطء , بلن يطل الزوج العادؾ البالغ الحر زوجتف 

 العادؾة البالغة الحرة. 

 : ١ضبع غسٚط ايٛط٤

مـ  ـ6ـ أصؾققـ 5ـ يف دبؾ أو دبر 4ـ كؾفا 3ـ األصؾقة 2ـ تغققب حشػتف 1

 .قلـ ح7آدمل 

 غسٚط ٚدٛب احلد ثالث١:

 ثبقت الزكا. وـ 3اكتػاء الشبفة وـ 2ـ وطء رجؾ مـ ال تحؾ لف 1

 :ٜجبت ايصْا بػ٦ٝني

 ـ الشفادة. 2ـ اإلدرار 1 
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 غسٚط املكس بايص٢ْ ضت١:

أن وـ 5أن يؼر بف أربع مرات وـ 4ـ مختارا 3 ـ طادال2 ابالغأن يؽقن ـ 1 

 يحد. ـ أن ال يرجع طـ إدراره دبؾ أن 6يصرح 

 ١:أزبع اٖدغسٚط ايػ

 رجال.ـ 4 طدالـ 3 بالغاـ 2 أن يؽقن طادالـ 1

 :مخط١بايص٢ْ ػٗاد٠ غسٚط اي

ـ أن يصػقه 3ـ أن يشفدوا بزكا واحد 2ـ أن يشفدوا طؾقف يف مجؾس واحد 1

 ـ مؿـ تؼبؾ شفادهتؿ.  5ـ أن يؽقكقا أربعة شفقد 4

 ثبة دذ اٌمزف
 غسٚط ايكاذف أزبع١: 

 أن ال يؽقن الؼاذف والد الؿؼذوف.وـ 4ـ الؿختار 3 ادؾـ الع2ـ البالغ 1

 غسٚط احملصٔ: 

ـ الذي يجامع 6الؿؾتزم الذمل ـ 5ـ العػقػ 4ـ العادؾ 3ـ الؿسؾؿ 2ـ الحر 1

 مثؾف وال يشرتط بؾقغف.
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 والذي يجامع مثؾف الذكر ابـ طشر واألكثك بـت تسع. 

 ايكرف ٜٓكطِ إىل قطُني:

 ـ كـاية. 2ـ صريح 1 

 ؼذف: يا زاين يا لقصل وكحقه.وصريح ال

وكـايتف يا دحبة يا فاجرة يا خبقثة فضحت زوجؽ أو كؽست رأسف أو 

 .جعؾت لف دروكا وكحقه إن فسره بغقر الؼذف دبؾ ويؾزمف أن يػسره

 املؿطس ي٘ ثالخ ساالت:

ـ أن 3ـ أن يػسره بؿحتؿؾ غقر الؼذف فال يحد 2ـ أن يػسره بؼذف فقحد 1

 ال يػسره يحد.  

 سد ايكرف يف مخط١ ساالت:   ٜٚطكط

ـ أن يؼقؿ 3ـ تصديؼ الؿؼذوف لؾؼاذف 2ـ طػق الؿؼذوف طـ الؼاذف 1

 ـ طدم الؿطالبة. 5ـ الؾعان 4الؼاذف البقـة 
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 ثبة دذ ادلغىش
 ٚال ٜباح غسب املطهس: 

ـ وال غقره إال لدفع لؼؿة غص هبا ولؿ 4ـ وال لعطش 3ـ وال لتداو 2ـ لؾذة 1

 يحضره غقره. 

 ١َ سد املطهس: غسٚط إقا

أن كثقره يسؽر.  اطالؿـ 5 امختارـ 4 طادالـ 3 الغاـ ب2 امسؾؿأن يؽقن ـ 1

  َكداز سد املطهس:

 وأربعقن مع الرق.ـ 2ثؿاكقن جؾدة مع الحرية ـ 1

 ثبة اٌزؼض٠ش
 ٦ني:ٝغ سدأٜجبت ايتعصٜس ب

 ـ بشفادة رجؾقـ.2ـ اإلدرار مرة 1 

 ٦ني:ٝايتعصٜس ٜهٕٛ يف غ

 ـ فعؾ الؿحرمات.2 ـ ترك القاجبات1 
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 َكداز ايتعصٜس:  

يجقز أن يـؼص طـ تسع جؾدات ويحرم أن يزاد يف التعزير طؾك طشر 

  .جؾدات

 :ا٥ٌَطثالخ إال يف 

وطزر لػطره بعشريـ ـ مـ شرب مسؽرا يف هنار رمضان حد لؾشرب 1

أمة لف فقفا  وصئمـ وـ 3جارية امرأتف حد مالؿ تؽـ أحؾتفا لف  ئمـ وصوـ 2سقصا 

 طزر بؿائة إال سقصا. شرك 

 ومـ استؿـك بقده بغقر حاجة طزر.

 ٜٚهٕٛ ايتعصٜس بٛاسد َٔ ضت١ أَٛز:

               الـقؾ مـ طرضفوـ 5الحبس وـ 4التقبقخ وـ 3العزل وـ 2ـ الجؾد 1

 الصػع. وـ 7التسقيد وـ 6

 ٚحيسّ ايتعصٜس بأزبع١ أَٛز: 

 تالف الؿال. اوـ 4أخذ الؿال وـ 3دطع صرف وـ 2ـ بحؾؼ الؾحقة 1
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 ثبة اٌمؽغ يف اٌغشلخ
 غسٚط املطسٚم ضت١: 

               الثبقتوـ 5اكتػاء الشبفة وـ 4الحرز وـ 3الـصاب وـ 2ـ االحرتام 1

 الؿطالبة.وـ 6

 َا تجبت ب٘ ايطسق١:

 إدراره مرتقـ.أو ـ 2ـ شفادة طدلقـ 1 

 ه حتك يؼطع.وال يؼطع إال بشفادة طدلقـ أو بندرار مرتقـ وال يـزع طـ إدرار

 ثبة دذ لؽبع اٌؽش٠ك
 غسٚط إقا١َ احلد يف قطع ايطسٜل: 

 ـ الـصاب. 3ـ الحرز 2ـ ثبقتف 1

 ٦ني:ٝغ سدأٜجبت سد قطع ايطسٜل ب

 ـ بشفادة رجؾقـ.2ـ اإلدرار مرتقـ 1 
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 ساالت:  أزبعقطاع ايطسم هلِ 

مؽافئا أو غقره كالقلد والعبد والذمل وأخذ  مـفؿ الحالة األولك: مـ دتؾ

 لؿال دتؾ ثؿ صؾب وجقبا حتك يشتفر.ا

 الحالة الثاكقة: إن دتؾ ولؿ يلخذ الؿال دتؾ حتؿا ولؿ يصؾب.

 وإن جـقا بؿا يقجب دقدا يف الطرف تحتؿ استقػاؤه.

الحالة الثالثة: وإن أخذ كؾ واحد مـ الؿال ددر ما يؼطع بلخذه السارق ولؿ 

مؼام واحد وحسؿتا ثؿ يؼتؾقا دطع مـ كؾ واحد يده القؿـك ورجؾف القسرى يف 

 خؾل.

لسردة كػقا بلن الحالة الرابعة: إن لؿ يصقبقا كػسا وال ماال يبؾغ كصاب ا

 .تفؿيلوون إلك بؾد حتك تظفر تقب نيشردوا فال يرتكق

 :َٚٔ تاب َِٓٗ قبٌ إٔ ٜكدز عًٝ٘ ضكط عٓ٘ َا نإ هلل

 ـ وتحتؿ دتؾ.  4ـ وصؾب 3ـ ودطع 2ـ مـ كػل 1 

  :ٚأخر مبا يآلدَٝني

 ـ وجراح إال أن يعػك لف طـفا.4ـ ومال 3ـ وصرف 2ـ مـ كػس 1
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 ثبة لزبي أً٘ اٌجغٟ
 إذا خسز قّٛ:

 ـ بتلويؾ سائغ.3ـ طؾك اإلمام 2ـ لفؿ شقكة ومـعة 1 

 ؾِٗ بػا٠ ٚع٢ً اإلَاّ:  

ـ فقسللفؿ ما يـؼؿقن مـف فنن ذكروا مظؾؿة أزالفا 2ـ أن يراسؾفؿ وجقبا 1

 وجقبا فنن فاءوا وإال داتؾفؿ وجقبا.وجقبا وإن ادطقا شبفة كشػفا 

 ثبة دىُ ادلشرذ
 ٚتٓكطِ ايسد٠ إىل ضت١ أقطاّ:

ردة وـ 5ردة بالػعؾ وـ 4ردة بالؼقل وـ 3ردة بالشؽ وـ 2ـ ردة باالطتؼاد 1

 ردة باالمتـاع.وـ 6بالجحقد 

 غسٚط دشد ايصؿ١:

 ـ الصػات الذاتقة. 2ـ االتػاق طؾك اثباهتا 1
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 فصً
 غسٚط ايسد٠:

 .االختقارـ 3ـ البؾقغ 2ؾ ـ العؼ1

 ٚال تكبٌ تٛب١ ثالث١: 

ـ وال مـ تؽررت ردتف بؾ يؼتؾف اإلمام أو كائبف 3ـ أو رسقلف 2ـ مـ سب اهلل 1

 بؽؾ حال.
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 نتاب األطع١ُ

 ٜباح ايطعاّ بأزبع١ غسٚط: 

         يؽقن مستؼذرا ولق صاهران ال ـ أ3ـ ال مضرة فقف 2 اصاهرأن يؽقن ـ 1

 ادة. ـ يمكؾ ط4

 ٚسٝٛاْات ايرب َباس١ إال ثالث١ عػس: 

 مـالبقل والروث, وـ 3الحؿر اإلكسقة ولق تقحشت وـ 2ـ الـجس 1

ـ وما 6ـ وما لف كاب يػرتس 5ما فقف مضرة كالسؿ وكحقه وـ 4صاهريـ بال ضرورة 

ـ ويحرم ما تقلد 9ـ الحشرات 8ـ وما يلكؾ الجقػ 7لف مخؾب مـ الطقر يصقد بف 

ـ وما 11ـ والجاللة التل أكثر طؾػفا الـجاسة 11ره, كبغؾ بقـ ملكقل وغق

ـ وما هنك الشرع 13ـ وما أمر الشرع بؼتؾف كالػقاسؼ الخؿس 12يستخبثف العرب 

 د والصرد.هطـ دتؾف كالـؿؾة والـحؾة والفد

 ٜٚباح سٝٛإ ايبشس نً٘ إال ثالث١: 

 ـ والحقة.3ـ والتؿساح 2ـ الضػدع 1
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 ٜٚهسٙ أنٌ عػس٠ أغٝا٤: 

       ـ وثقم وكحقهؿا6ـ وبصؾ 5ؼؾب الـ أذن 4ـ وصقـ 3ـ وفحؿ 2ـ تراب 1

         مداومة أكؾ الؾحؿوـ 9ـ أكؾ حب ديس بحؿر 8أكؾ كؾ ذي رائحة كريفة وـ 7

 ـ وأكؾ لحؿ ينء ومـتـ.11

 ثبة اٌزوبح
 ايرنا٠ تٓكطِ إىل ثالث١ أقطاّ:

 العؼر. وـ 3الـحر وـ 2ـ الذبح 1 

 قان الؿؼدور طؾقف بغقر ذكاة إال: ال يباح شلء مـ الحق

 ـ وكؾ ما ال يعقش إال يف الؿاء.3ـ والسؿؽ 2ـ الجراد 1

 أزنإ ايرنا٠، ٚايٓشس أزبع١:

 دقل: بسؿ اهلل.وـ 4دطع الحؾؼقم وـ 3اآللة وـ 2ـ الؿذكل 1

 غسٚط املرنٞ أزبع١:

أن وـ 3أن يؽقن الؿذكل طادال وـ 2ـ أن يؽقن الؿذكل مسؾؿا أو كتابقا 1

 أن يؽقن داصدا لؾذكاة. وـ 4ن مؿقزا يؽق
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 ٚال تباح ذنا٠ مثا١ْٝ: 

          الزكديؼوـ 6ـ ومرتد 5ـ ومجقسل 4ـ ووثـل 3ـ ومجـقن 2ـ سؽران 1

 الـصقرية.وـ 8الدروز وـ 7

 :اثٓإ غسط اآلي١

 ـفر الدم بحده.وأن يـ 2ـ أن يذبح بؿحدد يؼطع 1 

 ال جيٛش ايربح بػ٦ٝني:

 ـ والظػر.2ـ السـ 1 

 :اثٓإ غسٚط قطع احلًكّٛ

 ـ دطع مجرى الطعام وهق والؿريء.2ـ دطع مجرى الـػس وهق الحؾؼقم 1

 :ثالث١ غسٚط قٍٛ: بطِ اهلل

ؼصد التسؿقة وأن يـ 3أن تؽقن طـد حركة يد الذابح وـ 2ـ ال يجزئ غقرها 1

 طؾك ما يذبحف, فؾق سؿك طؾك شاة, وذبح غقرها بتؾؽ التسؿقة لؿ تبح.
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 ٤:ٜٚطٔ ضت١ أغٝا

ـ وتقجف الؿذكك إلك 2ـ التؽبقر مع التسؿقة, فقؼقل: بسؿ اهلل, واهلل أكرب 1

ـ واإلسراع 6  ـ وحؿؾ طؾك اآللة بؼقة5ـ رفؼ بف ـ وس4ـ طؾك جـبف األيسر 3الؼبؾة 

 يف الذبح.

وال تستحب الصالة والسالم طؾك الذبقحة, وتسؼط التسؿقة سفقا ال 

 جفال.

 ٜٚهسٙ يف ايربح مخط١ أغٝا٤:  

ـ وأن يقجفف إلك غقر 3ـ وأن يحدها والحققان يبصره 2ـ أن يذبح بآلة كالة 1

 ـ أو يسؾخف دبؾ أن يربد.5ـ وأن يؽسر طـؼف دبؾ أن يربد 4الؼبؾة 
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 نتاب ايصٝد

 سهِ ايصٝد:

 ـ ويحرم الصقد إن كان فقف ضؾؿ.3ـ ويؽره لفقا 2ـ يباح الصقد لؼاصده 1

 ط:حيٌ ايصٝد إذا ٚدد َٝتا بأزبع١ غسٚ

 أحدها: أن يؽقن الصائد مـ أهؾ الذكاة.

الثاين: اآللة: وهل كقطان: محدد: يشرتط فقف ما يشرتط يف آلة الذبح وأن 

يجرح فنن دتؾف بثؼؾف لؿ يبح وما لقس بؿحدد كالبـدق والعصا والشبؽة والػخ ال 

 يحؾ ما دتؾ بف.

 والـقع الثاين: الجارحة فقباح ما دتؾتف إن كاكت معؾؿة.

 ثالث١:  ب ايٓاب املعًِسغسٚط صا

 .ذا أمسؽ ال يلكؾوإـ 3أن يـزجر إذا زجر وـ 2ـ أن يسرتسؾ إذا أرسؾ 1

 اثٓإ:  غسٚط صاسب املدًب املعًِ

 ـ أن يـزجر إذا زجر 2ـ أن يسرتسؾ إذا أرسؾ 1



 

 

212 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

الثالث: إرسال اآللة داصدا فنن اسرتسؾ الؽؾب أو غقره بـػسف لؿ يبح إال 

  صؾبف فقحؾ.أن يزجره فقزيد يف طدوه يف

الرابع: التسؿقة ولق بغقر العربقة طـد إرسال السفؿ أو الجارحة فنن تركفا 

 طؿدا أو سفقا أو جفال لؿ يبح, ويسـ أن يؼقل معفا: اهلل أكرب كالذكاة.
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 نتاب األميإ

 ٜٚػرتط يٛدٛب ايهؿاز٠ ثالث١ غسٚط:

ك مستؼبؾ األول: أن تؽقن القؿقـ مـعؼدة وهل التل دصد طؼدها طؾ

 مؿؽـ. 

 ايُٝني اييت يٝظ ؾٝٗا نؿاز٠ ثالث١: 

 ـ الغؿقس: وهل الحؾػ طؾك أمر ماض كاذبا طالؿا 1

 ـ الؾغق: وهل الذي يجري طؾك لساكف بغقر دصد كؼقلف: ال واهلل وبؾك واهلل 2

 ـ وكذا يؿقـ طؼدها يظـ صدق كػسف فبان بخالفف فال كػارة يف الجؿقع.3

 فنن حؾػ مؽرها لؿ تـعؼد يؿقـف.الثاين: أن يحؾػ مختارا 

الثالث: الحـث يف يؿقـف بلن يػعؾ ما حؾػ طؾك تركف أو برتك ما حؾػ طؾك 

فعؾف مختارا ذاكرا فنن حـث مؽرها أو كاسقا فال كػارة ومـ دال يف يؿقـ مؽػرة: 

 إن شاء اهلل لؿ يحـث.

 ال تٓعكد ايُٝني إال:

 ػة مـ صػاتف.ـ أو ص3ـ أو باسؿ مـ أسؿائف 2ـ باهلل تعالك 1
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 ٚتٓعكد ايُٝني:

ـ وبسقرة مـ 4ـ وبالؿصحػ 3ـ وبؽالم اهلل سبحاكف وتعالك 2ـ بالؼرآن 1

 ـ وبالتقراة وكحقها مـ الؽتب الؿـزلة كاإلكجقؾ والزبقر.6ـ وآية مـف 5الؼرآن 

 ومـ حؾػ بؿخؾقق كاألولقاء, واألكبقاء طؾقفؿ الصالة و السالم, أو حؾػ

 ال كػارة طؾقف إن حـث. , وكحقها, حرم. وبالؽعبة

 فصً يف وفبسح ا١ٌّني
 غسٚط ٚدٛب ايهؿاز٠ ضت١:

ـ أن تؽقن 5ـ داصدا لؾقؿقـ 4ـ مختارا 3ـ بالغا 2ـ أن يؽقن الحالػ طادال 1

 .ـ الحـث يف يؿـقف6ك أمر مستؼبؾ القؿقـ طؾ

 والحـث هق: أن يػعؾ ما حؾػ طؾك تركف أو أن يرتك ما حؾػ طؾك فعؾف.

 از٠ ميني بني:خيري َٔ يصَت٘ نؿ

ـ أو كسقهتؿ لؾرجؾ ثقب تجزئف صالتف الؿؽتقية 2ـ إصعام طشرة مساكقـ 1

ـ أو طتؼ ردبة مممـة فؿـ لؿ يجد 3فقف, ولؾؿرأة درع وخؿار تجزئفا صالهتا فقفؿا 

 فصقام ثالثة أيام متتابعة وجقبا.
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 غسٚط املطعِ ثالث١: 

 ك. ـ الؿسؽقـ والػؼقر مـ باب أول3ـ الحرية 2ـ اإلسالم 1

 ٜسدع يف األميإ إىل ١ْٝ احلايـ بجالث١ غسٚط:  

ـ فنن طدمت الـقة رجع إلك سبب القؿقـ وما هقجفا 2ـ إذا احتؿؾفا الؾػظ  1

 ـ فنن طدم ذلؽ رجع إلك التعققـ.3

 ثبة إٌزس
 غسٚط ايٓاذز ضبع١:

أن يؽقن الـذر وـ 5الؼصد وـ 4االختقار وـ 3البؾقغ وـ العؼؾ ولق مـ كافر ـ 1

 أن ال يؽقن الؿـذور محاال. وـ 7الؼقل وـ 6مر مستؼبؾ طؾك أ

 أقطاّ ايٓرز ضت١:

 ـ التربر.6ـ الؿعصقة 5ـ الؿؽروه 4ـ الؿباح 3ـ الؾجاج 2ـ الؿطؾؼ 1

 فالؿطؾؼ: مثؾ أن يؼقل: هلل طؾل كذر ولؿ يسؿ شقئا فقؾزمف كػارة يؿقـ.

ؾ الغضب وهق تعؾقؼ كذر بشرط يؼصد الؿـع مـف أو الحؿ: هق والؾجاج

 طؾقف أو التصديؼ أو التؽذيب فقخقر بقـ فعؾف ويقـ كػارة يؿقـ.
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 والؿباح كؾبس ثقبف وركقب دابتف فقخقر بقـ فعؾف ويقـ كػارة يؿقـ. 

 والؿؽروه مـ صالق أو غقره استحب أن يؽػر وال يػعؾف.

والؿعصقة كشرب الخؿر وصقم يقم الحقض والـحر فال يجقز القفاء بف 

 ويؽػر.

 أو معؾؼا كػعؾ الصالة والصقام والحج وكحقه.والتربر مطؾؼا 

 غسٚط ْرز ايتربز ثالث١: 

ـ أن ال يؽقن سببف الؾجاج 3ـ أن يؽقن الؿـذور صاطة 2ـ ذكر الؿـذور 1

 والغضب.  
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 نتاب ايكطا٤ ٚ ايؿتٝا

 أيؿاظ ايتٛي١ٝ تٓكطِ إىل قطُني:

 .كـايةوـ 2ـ صريحة 1 

 ٚأيؿاظ ايتٛي١ٝ ايصسحي١ ضبع١: 

أو رددت ـ 4فقضتؽ الحؽؿ ـ أو 3ـ أو دؾدتؽ الحؽؿ 2تؽ الحؽؿ لقـ و1

ـ أو استـبتؽ 7ـ استخؾػتؽ يف الحؽؿ 6ـ أو جعؾت إلقؽ الحؽؿ 5إلقؽ الحؽؿ 

 يف الحؽؿ.

 ٚايهٓا١ٜ َٔ أيؿاظ ايتٛي١ٝ:

ـ أواستـدت 4ـ أو وكؾت إلقؽ 3ـ أو طقلت طؾقؽ 2ـ اطتؿدت طؾقؽ 1

 ية إال بؼريـة.إلقؽ, وال تـعؼد القالية بللػاظ الؽـا

 أزنإ ايكطا٤ مخط١: 

الؿؼضل وـ 5الؿؼضل لف وـ 4الؿؼضل فقف وـ 3الؿؼضل بف وـ 2ـ الؼاضل 1

 طؾقف. 
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 غسٚط ايكاضٞ عػس٠:

     العدالةوـ 6الحرية وـ 5الذكقرية وـ 4البؾقغ وـ 3العؼؾ وـ 2ـ االسالم 1

 ـ مجتفدا ولق يف مذهبف.11التؽؾؿ وـ 9البصر وـ 8السؿع وـ 7

 : تطعايكاضٞ ضٓٔ 

ـ ذا 5ـ متلكقا 4ـ حؾقؿا 3ـ لقـا مـ غقر ضعػ 2بال طـػ دقيا أن يؽقن ـ 1

ؾد ـ ولقؽـ مجؾسف يف وسط الب8ـ بصقرًا بلحؽام الحؽام دبؾف 7ـ طػقػًا 6فطـة 

وأن يحضر مجؾسف فؼفاء الؿذاهب إن أمؽـ ويشاورهؿ فقؿا أشؽؾ ـ 9فسقحا 

 طؾقف.

 : ع٢ً ايكاضٞ إٔ ٜكطٞ ٖٚٛٚحيسّ 

ـ أو 5ـ أو يف شدة ططش 4ـ أو يف شدة جقع 3ـ أو حادـ 2ـ غضبان كثقرا 1

ـ أو حر مزطج ويحرم 11ـ أو برد مملؿ 9ـ أو كعاس 8ـ أو كسؾ 7ـ أو مؾؾ 6هؿ 

ـ 11دبقل رشقة وكذا هدية إال مؿـ كان يفاديف دبؾ واليتف إذا لؿ تؽـ لف حؽقمة 

ـ أو يؼقم 14أو يؾؼـف حجتف ـ 13ـ أو يضقػف دون اآلخر 12أن يسار أحد الخصؿقـ 

 ـ أو يعؾؿف كقػ يدطل.15لف دون اآلخر 
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 ٚجيب ع٢ً ايكاضٞ ايعدٍ بني اخلصُني يف:

 ـ والدخقل طؾقف.4ـ ومجؾسف 3ـ ولػظف 2ـ لحظف 1

 أقطاّ ايكطا٠ أزبع١:

          ـ خصقص الـظر يف خصقص البؾد2ـ طؿقم الـظر يف طؿقم العؿؾ 1

 .البؾد ـ خصقص الـظر يف طؿقم4 ـ طؿقم الـظر يف خصقص البؾد3

 أعُاٍ ايكاضٞ عػس٠:

ـ الـظر يف أمقال 3بعض لبعضفؿ مـ ـ أخذ الحؼ 2ـ الػصؾ بقـ الخصقم 1

ـ الـظر يف األوداف , ويعؿؾ 5ـ الحجر طؾك السػقف , والؿػؾس 4غقر الؿرشديـ 

 ـ إمامة9ـ إدامة الحدود 8ـ تزويج مـ ال ولل لفا  7ـ تـػقذ القصايا 6بشرصفا 

 ـ الـظر يف مصالح طؿؾف.11الجؿعة , والعقد 

 َطتٓدات احلهِ أزبع١:

 الـؽقل.وـ 4اإلدرار وـ 3القؿقـ وـ 2ـ الشفادة 1

  يف ايكطا٤: نيغسٚط ايتعٝ

ـ أن يعؾؿ اإلمام أو كائبف أن الؿقلك 2ـ مـ اإلمام أو كائبف قـ أن يؽقن التعق1

 القالية أو بالؿؽاتبف.تف بفـ مشاف4ـ أن يعقـ لف ما يقلقف 3صالح لؾؼضاء 
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 ٚإذا سهِ اثٓإ زدال ٜصًح يًكطا٤ يف: 

 ـ والؾعان وغقرها, كػذ حؽؿف.3ـ والحدود 3ـ الؿال 1

 غسٚط ايهاتب:

 ـ طدال.4ـ بالغا 3ـ طادال 2ـ أن يؽقن مسؾؿا 1

 ٜٚطٔ يف ايهاتب:

 ـ طارفا.4ـ حرا 3ـ طالؿا 2ـ أن يؽقن حافظا 1

 ٚال ٜكبٌ إال قٍٛ عديني: 

 ـ والرسالة. 5ـ والتعريػ 4ـ والجرح 3ـ والتزكقة 2لرتجؿة ـ يف ا1

 ثبة اٌمغّخ
 ايكط١ُ تٓكطِ إىل قطُني:

 جبار.  دسؿة اإلوـ 2ـ دسؿة الرتاضل 1 

ـ دسؿة الرتاضل: ال تجقز دسؿة األمالك التل ال تـؼسؿ إال بضرر أو رد 1

 طقض إال برضك الشركاء كالدور الصغار.
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وال رد طقض يف دسؿتف كالؼرية والبستان  ما ال ضررجبار: سؿة اإلـ د2

 .فقجرب طؾك الؼسؿة والدار الؽبقرة

 ٚجيٛش يًػسنا٤ ٚاسد ثالث١ أَٛز: 

ـ أو يسللقا الحاكؿ كصبف 3ـ وبؼاسؿ يـصبقكف 2ـ أن يتؼاسؿقا بلكػسفؿ 1

 وأجرتف طؾك ددر األمالك.
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 نتاب ايػٗادات

 ايػٗاد٠ تٓكطِ إىل قطُني: 

 دمققـ.ـ شفادة يف حؼ اآل2اهلل دة يف حؼ ـ شفا1

 الشفادة يف حؼ اهلل تحؿؾفا وأداؤها مباح 

 دمققـ تحؿؾفا فرض كػاية وأداؤها فرض طقـ. الشفادة يف حؼ اآل

 ٚأداؤٖا ؾسض عني بػسٚط:

ـ وددر طؾك أدائفا بال ضرر يف بدكف 3إذا دطل إلقفا وـ 2ـ طؾك مـ تحؿؾفا 1

 أو طرضف أو مالف أو أهؾف. 

 ط يف التحؿؾ أن ال يؽقن طؾقف ضرر. وكذا يشرت

 ٚحيسّ يف ايػٗاد٠: 

 أن يشفد بؿا ال يعؾؿف. وـ 2ـ  كتؿاهنا 1

 حيٌ إٔ ٜػٗد إال مبا عًُ٘:  ال ٚ

ـ أو استػاضة فقؿا يتعذر طؾؿف بدون االستػاضة 3ـ أو سؿاع 2ـ برؤية 1

 كـسب ومقت ومؾؽ مطؾؼ وكؽاح وودػ وكحقها. 
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 فصً
 :غسٚط َٔ تكبٌ غٗادت٘ ضت١

ـ العؼؾ فال تؼبؾ شفادة مجـقن وال 2ـ البؾقغ فال تؼبؾ شفادة الصبقان 1

ـ الؽالم فال تؼبؾ شفادة األخرس 3معتقه وتؼبؾ مؿـ يخـؼ أحقاكا يف حال إفادتف 

العدالة ضاهرا وـ 6الحػظ وـ 5 اإلسالموـ 4ف إال إذا أداها بخطف ولق ففؿت إشارت

 وباصـا. 

 غسٚط ايعداي١ اثٓإ:

 استعؿال الؿروءة.وـ 2يف الديـ  ـ الصالح1

 ايصالح يف ايدٜٔ ٖٚٛ ْٛعإ: 

ـ ال يليت 1: ـ واجتـاب الؿحارم بلن2ة والقتر ـ أداء الػرائض بســفا الراتب1

 ـ وال يدمـ طؾك صغقرة. 2كبقرة 

 اضتعُاٍ املس٠٤ٚ ٖٚٞ أَسإ:

 ـ واجتـاب ما يدكسف ويشقـف طادة.2ـ فعؾ ما يجؿؾف ويزيـف 1

 اد٠ ؾاضل ٖٚٛ ْٛعإ: ؾال تكبٌ غٗ

 ـ فسؼ اطتؼادي. 2ـ فسؼ طؿؾل 1
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 َٚت٢ شايت املٛاْع عٔ أزبع١ قبًت غٗادتِٗ:

ـ وطؼؾ الؿجـقن إذا لؿ يتحؿؾ حال 2ؾغ الصبل ولق تحؿؾ يف صباه بفـ 1

ـ وتاب الػاسؼ ولق تحؿؾ حال 4ـ وأسؾؿ الؽافر ويصح تحؿؾف يف كػره 3جـقكف 

 فسؼف.

 ثبة ِٛأغ اٌشٙبدح
 غٗاد٠ تطع١: ال تكبٌ 

ـ وال شفادة أحد الزوجقـ لصاحبف 2ـ طؿقدي الـسب بعضفؿ لبعض 1

ـ أو يدفع طـفا 4ـ وال مـ يجر إلك كػسف كػعا 3وتؼبؾ طؾقفؿ إال طؾك زجتف بالزكك

ـ 6ـ وال طدو طؾك طدو كؿـ شفد طؾك مـ دذدف , أو دطع الطريؼ طؾقف 5ضررا 

               شفادتف لػسؼف ثؿ يتقبأن ترد وـ 7مـ طرف بعصبقة وإفراط يف الحؿقة 

كقن الشاهد أو بعضف مؾؽا وـ 9ؾ مـف بلحرص طؾك أداء الشفادة دبؾ أن تؼاوـ 8

 لؿـ شفد لف.  
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 فصً ٚػذد اٌشٙٛد
 :عػسأسد أقطاّ عدد ايػٗٛد 

 ـ وال يؼبؾ يف الزكا والؾقاط  واإلدرار بف إال أربعة رجال طدول. 1

 أَٛز: أزبع ٕـ ايرٟ ٜكبٌ ؾٝٗا زدالٕ عدال2

ـ وما لقس بعؼقبة وال مال وال 4 ـ والؼصاص3ـ الحدود 2قؿة  ـ مـ أتك هب1

يؼصد بف الؿال ويطؾع طؾقف الرجال غالبا كالـؽاح والطالق والرجعة والخؾع 

 وكسب ووالء وإيصاء إلقف يؼبؾ فقف رجالن طدالن. 

  .ـ ما ال يؼبؾ فقف إال ثالثة رجال  وهق ادطاء اإلطسار بعد الغـك3

ـ ويؼبؾ يف الؿال وما يؼصد بف كالبقع واألجؾ والخقار فقف وكحقه رجالن 4

 أو رجؾ وامرأتان ورجؾ ويؿقـ الؿدطل.

ـ وما ال يطؾع طؾقف الرجال: كعققب الـساء تحت الثقاب والبؽارة والثققبة 5

والحقض والقالدة والرضاع واالستفالل وكحقه يؼبؾ فقف شفادة امرأة طدل 

 رأة.والرجؾ فقف كالؿ

 .رجؾ وامرأتقـ يف الحؼقق الؿالقة ـ ما ال يؼبؾ فقف إال ثالثة6



 

 

216 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

را ويؿقـ الؿدطل معف وهق ـ ما يؼبؾ فقف واحد ويشرتط فقف أن يؽقن ذك7

 . األمقال

ـ ما يؼبؾ فقف شاهد واحد , ويشرتط فقف أن يؽقن ذكرا وال يؿقـ فقف , وهق 8

 . قطار يف داء الدابةاالدمل , والبرؤية هالل رمضان , والطبقب يف داء 

 . ادة الػاطؾ طؾك كػسف وهل الؿرضعةـ ما يؼبؾ فقف شف9

ذا لؿ يؽـ رجؾ وشفدوا دبؾ ـ ما يؼبؾ فقف شفادة الصبقان يف الجراح إ11

 . التػرق

يف  ـ ما يؼبؾ فقف شفادة أهؾ الؽتاب , ويحؾػقن مع شفادهتؿ يف القصقة11

 . السػر إذا لؿ يقجد أحد غقرهؿ

 دح ػٍٝ اٌشٙبدحفصً يف اٌشٙب
 ايػٗٛد ٜٓكطُٕٛ إىل قطُني:

 ـ شاهد فرع. 2ـ شاهد أصؾ 1 

 الشاهد األصؾ هق مـ شفد برؤية أو سؿاع. 

 الشاهد الػرع هق مـ شفد بشفادة الشفقد. 
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 تكبٌ ايػٗاد٠ ع٢ً ايػٗاد٠ خبُط١ غسٚط: 

وجقد وـ 3دمققـ إذا كاكت يف حؼ اآلوـ 2شاهد األصؾ ـ تعذر شفادة ال1

دوام طدالة شاهدي األصؾ, و طدالة شاهدي الػرع, إلك صدور وـ 4ء االسرتطا

 ثبقت طدالة الجؿقع شفقد األصؾ والػرع. وـ 5الحؽؿ 

 ثبة ا١ٌّني يف اٌذػبٜٚ
 ال ٜطتشًـ:  

 ـ وال يف حدود اهلل.  2ـ يف العبادات 1

 دَٝني ع٢ً قطُني: سكٛم اآل

 ول إلك الؿال.  ـ ما لقس بؿال وال يم2ـ الؿال وما يمول إلك الؿال 1

 ويستحؾػ الؿـؽر يف كؾ حؼ آلدمل يف الؿال وما يمول إلك الؿال.

 املٓهس ال ٜطتشًـ يف عػس٠ أَٛز:  

      ـ والقالء6ـ وأصؾ الرق 5ـ واإليالء 4ـ والرجعة 3ـ والطالق 2ـ الـؽاح 1

 ـ والؼذف.11ـ والؼقد 9ـ والـسب 8ـ واالستقالد 7

 اهلل وال تغؾظ إال فقؿا لف خطر.والقؿقـ الؿشروطة: هل القؿقـ ب
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 :ٚايتػًٝغ ٜهٕٛ

 ـ بالؾػظ.4ـ بالفقئة 3ـ بالؿؽان 2ـ بالزمان 1 
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 نتاب اإلقساز

 اإلقساز ٜٓكطِ إىل قطُني:

 دمل. آـ إدرار بحؼ 2 ـ إدرار بحؼ اهلل1 

 أزنإ اإلقساز مخط١: 

 لصقغة.اوـ 5الؿؼر طـده وـ 4الؿؼر بف وـ 3الؿؼر لف وـ 2ـ الؿؼر1

 غسٚط املكس مثا١ْٝ: 

أن يؽقن وـ 5ـ غقر محجقر طؾقف 4ـ مختارا 3 ـ طادال2 ابالغأن يؽقن ـ 1

ؽقن ما أدر وأن يـ 6اإلدرار بالـطؼ أو الؽتابة وتصح اإلشارة الؿػفقمة مـ أخرس 

 .أن يؼر طؾك كػسفوـ 8أن يؽقن الؿؼر بف تحت يده وـ 7بف مؿؽـا 

 :ؾال ٜصح إٔ ٜكس ع٢ً غريٙ، إال 

وارث ـ و3لقف ولل طؾك مقـ و2طؾك مقكؾف فقؿا وكؾف فقف  ـ وكقؾ فقصح1 

 طؾك مقرثف بؿا يؿؽـ صددف.

 املكس ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ مؼر يف حالة الؿرض. 2ـ مؼر يف حالة الصحة 1
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 الؿؼر يف حالة الصحة مؼبقل مطؾؼا. 

 املكس يف ساي١ املسض ٜٓكطِ إىل قطُني: 

 ـ اإلدرار لقارث ال يؼبؾ.2ـ اإلدرار ألجـبل يؼبؾ 1

 غسٚط اإلقساز بايٓطب ثالث١: 

يـػل هبذا اإلدرار كسبا ن الأوـ 2الؿؼر بلن ال يؽذبف الحس  ـ إمؽان صدق1

 ـ إذا كان الؿؼر بف مؽؾػا يشرتط تصديؼف.  3معروفا 

 غسٚط صش١ االضتجٓا٤: 

ـ أال يسؽت بقـ الصػة 2ـ أال يسؽت بقـ الؿستثـك والؿستثـك مـف 1

 ؿقصقف, واهلل سبحاكف وتعالك أطؾك وأطؾؿ وأحؽؿ.وال

 

 

 

 

 



  

 

221 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 خامت١

 ْطأٍ اهلل سطٔ األٚىل ٚاخلامت١. 

بؼربؽ الؿحؾ األسـك إكؽ طؾك  ؿ اختؿ لـا بالحسـك أجؿعقـ وبقئـاالؾف

 كؾ شلء ددير وباإلجابة جدير.

وهـا اكتفك بـا الؿطاف, إلك خاتؿة األكصاف وفاتحة األلطاف يف كتابة هذا 

 "سػقـة الؿبتدي يف الػؼف الحـبؾل"لؾطقػ, والؿختصر القجقز الؿسؿك السػر ا

أن يـػعـل بف يف الدكقا, واألخرة, والحؿد هلل أوال, وأخرا تعالك الذي أسلل اهلل 

الحؿد هلل الذي بـعؿتف  تتؿ الصالحات سبحان ربؽ رب العزة طؿا يصػقن, 

اهلل , وسؾؿ طؾك خقر وسالم طؾك الؿرسؾقـ, والحؿد هلل رب العالؿقـ , وصؾك 

 خؾؼف محؿد, وآلف , وصحبف. 

 وكتبف                                                                         

 أبق طبد الرحؿـ                                                                   

 ـ يقسػ بـ سالؿ بـ أحؿد الحؽؾلسؿقر ب                                           
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 فهرسال

 1الؿؼدمة: ...............................................................

 2كتاب الطفارة...........................................................

 2........................................... :أؿسام أربعة إػ تـؼسؿ افطفارة

 2..................... :أمقر بخؿسة احلاصؾ احلدث ارتػاع معـك ذم وافذي

 2......................... :أمقر بثالثة احلاصؾ اخلبث زوال معـك ذم وافذي

 3 ..................................................................... ادقاه أحؽام ذم ؾصؾ

 3............................................................... :ثالثة ادقاه

 3...................................................... :افطفقر اداء أحؽام

 3........................................ :أكقاع أربعة إػ يـؼسؿ افطفقر اداء

 3........................... :صقر شت وفف مؽروه ؽر ضفقر: األول افـقع

 3................................. :صقر ثامن وفف مؽروه ضفقر: افثاين افـقع

 4............................ :وجف مـ وضاهر وجف مـ ضفقر: افثافث افـقع

 4................................................. :حمرم ضفقر: افرابع افـقع

 4....................................................... :افطاهر اداء أحؽام
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 4 ................................................ :صقر مخس فف افطاهر اداء

 5 ...................................................... :افـجس اداء أحؽام

 5 ...................................................... :ؿسامن افـجس اداء

 5 .............................................. :صقر ثالث فف افـجس اداء

 5 ............................................................................... اآلكقة باب

 5 .................................................. :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ اآلكقة

 5 .................................... :أربعة إال اشتعامهلا جيقز افطاهرة اآلكقة

 6 .................................... :رشوط بثالثة ادضبب اشتعامل وجيقز

 6 .......................................................................... االشتـجاء باب

 6 ..................................... :أربعة واالشتجامر االشتـجاء مراتب

 6 .........................................:ظؼ مخسة االشتـجاء مستحبات

 7 ............................................. :ظؼة االشتـجاء مؽروهات

 7 ............................................. :بؼضغ ؿائام افبقل يؽره وال

 7 ................................................. :شتة ءاالشتـجا حمرمات

 7 ............................................. :بؼضغ افؼبؾة اشتؼبال حيرم
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 7.......................................................... :االشتجامر شــ

 8................................................. :أربعة االشتـجاء رشوط

 8.................................................. :ثالثة االشتجامر رشوط

 8................................................ :أربعة بف ادستجؿر رشوط

 8........................................... :أصقاء بستة شتجامراال يصح ال

 9 .............................................................. افقضقء وشــ افسقاك باب

 9..................................... :ثالثة ؾقفا افتسقك يسـ افتل ادقاضع

 9...................................................... :شتة افسقاك رشوط

 9.................................................. :بشقئغ افتسقك يصح ال

 9................................... :ظـد مقضعا ظؼ أحد ذم افسقاك يتلـد

 9....................................................... :ثالثة افسقاك شــ

 01 ........................................... :أصقاء بخؿسة افتسقك ويؽره

 01 ................................................................... افػطرة شــ ذم ؾصؾ

 01 ....................................... :خصؾة ظؼة إحدى افػطرة شــ

 01 .................................................... :األطػار تؼؾقؿ ـقػقة
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 00 ..................................................... :أصقاء مخسة ويؽره

 00 ...................................................... :أصقاء مخسة حيرم

 00 ........................................................... وصػتف افقضقء ؾروض باب

 00 ..................................................:أربعة افقضقء أظضاء

 00 ................................................. :تسعة افقضقء رشوط

 02 ..................................................... :شبعة افـقة رشوط

 02 .................................................... :ثالثة افـقة مبطالت

 02 .................................................. :ثالثة افقضقء ذم افـقة

 02 ...................................................... :اثـان اداء رشوط

 02 .................................................. :شتة افقضقء ؾروض

 02 ............................................................... :وواجبف

 03 ......................................... :مقاضع أربعة ذم افتسؿقة دمب

 03 ............................................. :ظؼ ثالثة افقضقء وشــ

 03 .................................... :اثـان افقضقء مـ افػراغ بعد افســ

 04 .............................................. :اثـان افقضقء مؽروهات
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 04 ................................................. :اثـان افقضقء مباحات

 04 .................................................................. اخلػغ ظذ ادسح باب

 04 ..................................................... :أربعة ادؿسقحات

 04 ........................................ :ظؼة اخلػغ ظذ ادسح رشوط

 04 ......................................... :تسعة افعاممة ظذ ادسح رشوط

 05 .......................................... :ثامكقة اخلامر ظذ ادسح رشوط

 05 ......................................... :مخسة اجلبرة ظذ ادسح رشوط

 05 ............................................................. :ادسح مدة

 05 ................................................... :ثالثة ادسح مبطالت

 06 .................................................................... افقضقء صػة ؾصؾ

 06 ..................................................:ثامكقة افقضقء كقاؿض

 06 .............................. .والؽثرة ـ2 الـجاسة ـ1 :رشضان فف يشسط

 06 ...................................... :مخسة ػرجاف بؿس افـؼض رشوط

 07 ............................. :ظؼة افقضقء يـؼض ال دسفا افتل األصقاء

 07 .............................. :أصقاء ثالثة أصغر حدثاً  ادحدث   ظذ حيرم
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 07 .............................. :أصقاء مخسة أـز حدثا ادحدث ظذ وحيرم

 07 ............................................. :أـز حدثا فؾؿحدث جيقز

 08 ........................................................................... افغسؾ باب

 08 ................................................. :شبعة افغسؾ مقجبات

 08 .............................................. :ثالثة ادـل خروج رشوط

 08 ................................................ :ثالثة ادـل خروج صقر

 08 ............................ :ثالثة احلشػة بتغقب افغسؾ وجقب رشوط

 08 ............................................ :أربعة احلشػة تغققب أحؽام

 08 ................................................... :أصقاء شتة حتريؿ ـ0

 09 .................................... :أصقاء مخسة ذم افؽػارة ووجقب ـ2

 09 .................................................. :أمقر مخسة ويػسد ـ3

 09 ............................................... :أصقاء ظؼة ويقجب ـ4

 09 ......................................................... :ؿسامن افقالدة

 خطل! اإلصارة ادرجعقة ؽر معّرؾة. .......................... :اثـان يغسؾ ال

 09 ....................... :افغسؾ ؾقفا ويسـ افقضقء ؾقفا جيب افتل افصقر
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 21 ............................................. :ثامكقة افغسؾ صحة رشوط

 21 ........................................................... :واحد واجبف

 21 ............................................................... :ؾرضف و

 21 ...................................................... :ثامكقة افغسؾ شــ

 21 ......................................... :أحقال ثالث هلا افغسؾ ذم افـقة

 20 ..................................................................... افغسؾ صػة ؾصؾ

 20 ........................ .وكامؾ ـ2 مجزئ ـ1:   ؿسؿغ إػ يـؼسؿ افغسؾ

 20 .................................... :أصقاء بلربعة ؾقف يليت ادجزئ افغسؾ

 20 .................................... :أصقاء بعؼة ؾقف يليت افؽامؾ افغسؾ

 ومعاودة ـ3 واألكؾ ـ2 الـقم ـ1:  حاالت ثالث ذم افقضقء فؾجـب يسـ

 20 ....................................................................... .القطء

 20 .................................... :واحدة حافة ذم افقضقء ظؾقف وجيب

 20 ............................................. ظؼ شتة ادستحبة األؽسال

 22 ............................................................................ افتقؿؿ باب

 22 .................................................... :اثـان افتقؿؿ أشباب
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 22 ............................. :أصقاء ثالثة ذم اداء ضفارة ظـ يـقب افتقؿؿ

 22 ............................................. :شبعة افتقؿؿ صحة رشوط

 23 ...................................................:أربعة افساب رشوط

 23 ........................................................... :افتقؿؿ وؿت

 23 ................................................... :مخسة افتقؿؿ ؾروض

 23 ......................................................... :واحد وواجبف

 23 .................................................. :مخسة افتقؿؿ مبطالت

 24 ..................................................................... افتقؿؿ صػة ؾصؾ

 24 ..................................................................... افـجاشة إزافة باب

 24 ............................................. :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افـجاشة

 24 ......... :أمقر أربعة مـ بقاحد ضاهر حمؾ ظذ افطارئة افـجاشات تطفر

 24 ...................................... :شتة ادتـجس تطفر ال افتل افطرق

 25 ........................................ :ثالثة بـػسفا تطفر افتل األصقاء

 25 ................................................. :ظؼة اثـتا افـجاشات

 25 ........................................... :ظؼ افـجاشة مـ ادستثـقات
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 25 ................................................... :أربعة افطاهرة افدماء

 26 ........................................................................... احلقض باب

 26 ........................................................... :احلقض زمـ

 26 ........................................................... :احلقض ؿدر

 26 ............................................... :احلقضتغ بغ افطفر دةم

 26 .............................................. :أصقاء تسعة باحلقض حيرم

 27 .............................................:أصقاء مخسة احلقض يقجب

 27 ........................ :االؽتسال وؿبؾ افدم اكؼطاع بعد احلائض أحؽام

 27 .......................................... :االؽتسال بعد احلائض أحؽام

 27 ........................................................... :افـػاس ؿدر

 27 ................................................ :ثامكقة افـػاس دم أحؽام

 28 ................................ :اخلؿس افصؾقات ظؾقف دمب مـ رشوط

 28 ........................................ :ظذ دمب وال افصالة تصح وال

 28 ......................................... :ثالثة ظذ افصالة ؿضاء وجيب

 28 .................................................. :مـ افصالة تصح وال
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 28 .............. :ثالثة إال افذاـر افؼادر ظذ فاوؿت ظـ افصالة تلخر وحيرم

 28 ................................................................... واإلؿامة األذان باب

 28 ........................................ :رشوط بخؿسة ـػاية ؾرضا مها

 29 .................................................... :ثامكقة ادمذن رشوط

 29 .............................................. :أصقاء شتة ادمذن ذم يسـ

 29 .................................... :أربعة واإلؿامة األذان صحة رشوط

 29 ..................................................... :تسعة األذان شــ

 29 ..................................................... :ثالثة اإلؿامة شــ

 31 ............................................... :أربعة األذان مؽروهات

 31 .............................................. :واإلؿامة األذان مبطالت

 31 .............................. :أصقاء مخسة واإلؿامة األذان فسامع ويسـ

 30 .................................................................... افصالة رشوط باب

 30 .................................................. :تسعة افصالة رشوط

 30 ...................... :مقاضع ظؼة ذم كػال وال ؾرضا افصالة تصح وال

 30 .............................................. :ظؼ بعةأر افصالة أرـان



 

 

232 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 32 ........................................ :ظؼ اثـا اإلحرام تؽبرة رشوط

 32 ................................................. :ثامكقة افصالة واجبات

 32 ........................ :صقئغ ذم وادـػرد وادلمقم اإلمام ظذ اجلفر جيب

 33 ..................................................................... افصالة شــ ؾصؾ

 33 ......................................... :ؿسؿغ إػ افصالة شــ تـؼسؿ

 33 .............................................. :ظؼ إحدى األؿقال شــ

 33 .......................... :ومخسقن مخسة اهلقئات وتسؿك األؾعال وشــ
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 36 .................................... :وثالثقن أربعة افصالة ومؽروهات

 36 ........................................:وظؼيـ مخسة افصالة مبطالت

 37 ..................................................................... افسفق دشجق باب

 37 ........................................ :أمقر فثالثة افسفق شجقد يؼع

 38 .......................................... :أحؽام ثالثة فف افسفق شجقد

 38 ............................... :مقاضع مخسة ذم افسفق شجقد وجيب ـ4

 38 ................................... :مقاضع ثالثة ذم افسفق شجقد يسؼط
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 39 .................................................................... افـفل أوؿات ؾصؾ

 39 ..................... :مخسة وهل افـفل أوؿات ذم تـعؼد وال افصالة حترم
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 53 ........................................ :األضحك ذم ادؼقد افتؽبر وؿت

 53 .................................... :رشوط بثالثة ؿضاه افتؽبر كيس مـ

 53 ........................................................... :افتؽبر صػة
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 018 ........................................................................... افرهـ باب

 018 .................................................. :ثالثة افتقثقؼ ظؼقد

 018 .................................................. :مخسة افرهـ أرـان

 018 ........................................... :شبعة افرهـ صحة رشوط

 018 ................................. :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افرهـ ذم افؼوط

 018 ................................. :هبا االكتػاع فؾؿرهتـ جيقز أمقر ثالثة

 019 .......................................................................... افضامن باب

 019 ................................................. :مخسة افضامن أرـان

 019 ..................................................... :افضامـ رشوط

 019 ............................................ :مخسة مـ نافضام يصح ال

 019 .......................................................................... افؽػافة باب

 019 ................................................. :مخسة افؽػافة  أرـان
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 019 ............................................ :مخسة مـ افؽػافة تصح ال

 001 .......................................... :مخسة افؽػافة صحة رشوط

 001 ................................................. :بؽؾ افؽػافة وتصح

 001 .................................................... :افؽػافة تصح وال

 001 .................................. :ثالثة افؽػقؾ ؾقفا يزأ افتل األحقال

 001 .......................................................................... احلقافة باب

 001 ........................................................ :احلقافة أرـان

 000 ........................................... :مخسة احلقافة صحة رشوط

 000 ......................................................................... افصؾح باب

 000 .................................................. :مخسة ؾحافص أكقاع

 000 ................................. :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ األمقال ذم افصؾح

 000 ..................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ اإلؿرار وصؾح

 000 .....................................:ؿسؿغ إػ يـؼسؿ اإلكؽار وصؾح

 002 ..................................... :ثالثة اإلؿرار صؾح صحة رشوط

 002 ................. :أؿسام ثالثة ظذ بف ادؼر احلؼ جـس ؽر ظذ وافصؾح



  

 

257 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 002 ........................................................................... احلجر باب

 002 ........................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ واحلجر

 002 ............................. :أؿسام ثالثة إػ يـؼسؿ افـػس حلظ احلجر

 002 ................................................. :أؿسام ثالثة ادديـقن

 002 ............................................... :أحؽام أربعة فف ادعن

 003 .................................................. :مخسة افغـل أحؽام

 003 .............................................. :أحؽام أربعة فف ادػؾس

 003 ....................................................... :رشوط بسبعة

 003 ........................................................... افـػس حلظ احلجر ذم ؾصؾ

 004 ..................................................... :افبؾقغ ظالمات

 004 ................................................... :احلجر زوال وؿت

 004 ..................... :مرارا يترصف بلن: ادال ذم افصالح: قه وافرصد

 004 .......................................................... :ثالثة افقيل

 004 ..................................... :ثالثة ادال ذم افقيل األب رشوط

 004 ......................................... :ثالثة ادال ذم افقيص رشوط
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 005 ................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ اشتدان إذا افعبد

 005 ....................................... :افعبد برؿبة تتعؾؼ افتل األصقاء

 005 .................................... :أمقر ثالثة مـ بقاحد شقده وخير

 005 ......................................................................... افقـافة باب

 005 ................................................... :أكقاع ثالثة افقـافة

 005 .................................................. :مخسة افقـافة أرـان

 006 ........................................... :ثامكقة افقـافة صحة رشوط

 006 ........................................... :افـقابة تدخؾفا افتل األصقاء

 006 ....................................... :أمقر ثالثة ذم افتقـقؾ يصح ال

 007 ............................................... :شبعة افقـافة مبطالت

 007 ............................................ :صقئغ بلحد يؽقن افػسخ

 007 ......................................................................... افؼـة باب

 007 .............................................. :أؿسام مخسة إػ وتـؼسؿ

 007 ........................................... :شبعة افعـان رشـة رشوط

 008 ......................................... :أربعة ادضاربة رشـة رشوط
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 008 ......................................... :كقظان األبدان رشـة: افرابع

 008 ............................... :كقظان وهل: ادػاوضة رشـة: اخلامس

 008 ......................................... :ؿسامن افصحقحة وادػاوضة

 008 ....................................... :أربعة ـؾفا افؼـات مبطالت

 009 .......................................................................... ادساؿاة باب

 009 .......................................... :مخسة ادساؿاة صحة رشوط

 009 ............................................. :صقر ثالث هلا وادساؿاة

 009 ................................................. :ؿسامن ادساؿاة ؾسخ

 021 ......................................................................... ادزارظة باب

 021 ................................................ :أربعة ادزارظة رشوط

 021 ......................................................................... اإلجارة باب

 021 ........................................... :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ اإلجارة

 021 ....................................... :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ ادـػعة إجارة

 021 ................................. :صقرتان هلا افعغ مـػعة ظذ اإلجارة

 021 ......................................... :رشوط بثالثة اإلجارة تصح
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 020 .................................... :أمريـ بلحد ادـػعة معرؾة وحيصؾ

 020 .................................................. :شبعة ادـػعة رشوط

 020 .............................................................. اإلجارة رشوط ذم ؾصؾ

 020 ............................... :رشوط مخسة ادمجرة افعغ ذم ويشسط

 022 .................. :رشوط أربعة هلا يشسط افذمة ذم مـػعة ظذ اإلجارة

 022 ............................................................... اإلجارة ؾسخ ذم ؾصؾ

 022 .................................................... :اإلجارة وتـػسخ

 022 .................................................. :اإلجارة تـػسخ وال

 022 ........................................................ :ؿسامن األجر

 023 .............................................. :أحؽام ثالث هلا األجرة

 023 .......................................................................... افسبؼ باب

 023 ..... .محرمة ـ3 مباحة ـ2 ةمستحب ـ1: أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ ادسابؼات

 023 .................................... :ثالثة ادباحة ادسابؼة جقاز رشوط

 024 ..... .وسفام ـ3 وخقؾ ـ2 إبؾ ـ1: ثالثة افعقض ؾقفا يصح افتل األصقاء

 024 ................................. :شتة ظقض ؾقفا افتل ادسابؼة رشوط



  

 

261 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 024 .......................................... :أربعة افعقض إخراج صقر

 024 ....................................................... :ادحؾؾ رشوط

 024 ................................................... :ظذ افسباق يصح

 025 .............................. :شبعة افسفام ذم بعقض ادسابؼة رشوط

 025 .......................................................................... فعاريةا باب

 025 ..................................................:أربعة افعارية أرـان

 025 ................................... :رشوط أربعة افعارية صحة رشوط

 025 ......................................... :إظارهتا جيقز ال افتل ألصقاءا

 026 ..................................... :افعارية ؾقفا تضؿـ ال صقر أربع

 026 ......................................................................... افغصب باب

 أو األرض ذم بـك وإن أضعاؾف رده مع ؽرم وإن بزيادتف ادغصقب رد ويؾزم

 026 ..................................................... :أمقر أربعة فزمف ؽرس

 026 ................................. :رشوط بخؿسة ضؿـف ماال أتؾػ مـ

 027 .......................................................................... افشػعة باب

 027 ................................................ :مخسة افشػعة رشوط
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 027 ................................ :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ افشػعة ذم افتؽذيب

 027 .................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ ادشسي ترصف

 027 ......................................................................... افقديعة باب

 027 ....................................................... :افقديعة أرـان

 027 ...................................................... :افقديعة رشوط

 028 ...................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ افقديعة ضامن

 028 ...................................... :أمقر ثالثة فزمف ادقدع تعدى إذا

 028 .................................................................... ادقات إحقاء باب

 028 .........................................:اإلحقاء هبا يؽقن أصقاء مخسة

 028 ....................................... :أؿسام ثالثة إػ يـؼسؿ اإلؿطاع

 029 .......................................................................... اجلعافة باب

 029 .......................................... :أربعة اجلعافة صحة رشوط

:إال ظقضا يستحؼ مل جعؾ غرب ظؿال فغره ظؿؾ أو ضافة أو فؼطة رد ومـ

 ............................................................................. 029 

 029 .......................................................................... افؾؼطة باب
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 029 ........................................ :أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ افؾؼطة

 ظدة وفف تعريػ بال ؾقؿؾؽ وكحقمها وافسقط افرؽقػ ؾلما: األول افؼسؿ

 029 ..................................................................... :أحؽام

 ضؿـفا التؼطفا مـ ـ3 بالتعريػ تؿؾؽ ال ـ2 كائبف أو لإلمام إال أخذه حرم ـ1

 031 .................................................................. .كالغصب

 031 ......................................... :إذا إال احلافة هذه ذم يزأ وال

 031 ................................... :أمقر بلربعة وجقبا اجلؿقع ويعرف

 030 ........................................................................... افؾؼقط باب

 030 ......................................... :افبؾد حقث مـ افؾؼقط حؽؿ

 030 .......................................... :شتة ادؾتؼط حاضـ رشوط

 032 ................................................ :أربعة افقؿػ وأرـان

 032 ................................................. :شتة افقاؿػ رشوط

 032 ........................................... :ؿسؿغ إػ افقؿػ ويـؼسؿ

 032 .................................... :رشضان عؾبافػ افقؿػ ذم يشسط

 032 ..................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ بافؼقل افقؿػ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 032 .وأبدت وحرمت تصددت: وكـايتف وسبؾت وحبست ودػت: وصريحف

 032 ............................ :رشوط ثالثة بافؽـاية  افقؿػ ذم  ويشسط

 033 ................................................. :مخسة افقؿػ رشوط

 033 .................................................. :ظذ افقؿػ جيقز ال

 033 .................................................................... وافعطقة اهلبة باب

 033 ...................................................... :ثالثة اهلبة أكقاع

 033 ..................................................... :أربعة اهلبة أرـان

 033 .......................................... :ثالثة افقاهب صحة رشوط

 034 ............................................. :أربعة اهلبة صحة رشوط

 034 ......................................... :ثالثة ادقهقب صحة رشوط

 034 .......................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ اهلبة فزوم

 034 ..................................................... :ؿبضان وافؼبض

 034 ......................................................... :ؿسامن ادقت

 035 ........................................... :ثالثة اإلبراء صحة رشوط

 035 ...................................................................... افعطقة ذم ؾصؾ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 035 ....................................................... :افعطقة أحؽام

 035 ..........................................:حافتغ ذم افتعديؾ جيب وال

 035 ................... :اثـان إال افالزمة هبتف ذم يرجع أن فقاهب جيقز وال

 035 ................................. :رشوط بلربعة افرجقع فف جيقز األب

 036 ............................... :رشوط بثالثة افرجقع هلا جيقز افزوجة

 036 ............. :رشوط بستة صاء ما وفده مال مـ يتؿؾؽ أن احلر وفألب

 036 ............................. :إال وكحقه بديـ أبقف مطافبة فؾقفد وفقس

 036 ............................................................ ادريض ترصؾات ذم ؾصؾ

 036 ........................................ :أؿسام ثالثة إػ يـؼسؿ ادرض

 037 ......................................... :خمقؾا مرضا مرضف ـان وإن

 037 .................................. :ؿسؿغ إػ ؾقـؼسؿ مرضف امتد ومـ

 038 ................................................. :مخسة افقصقة أرـان

 038 ................................................ :مخسة ادقيص رشوط

 038 ................................................ :مخسة افقصقة أحؽام

 039 ....................................................................... فف ادقىص باب
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 039 .............................................. :مخسة فف ادقىص رشوط

 039 ..................................................................... إفقف ادقىص باب

 039 ............................................. :مخسة إفقف ادقىص رشوط

 039 ....................................................................... بف ادقىص باب

 039 .................................................... :بف ادقىص رشوط

 041 ................................................ :افقصقة صحة رشوط

 041 ............................................... :مخسة افقصقة مبطالت

 040 ........................................................ :ثالثة افقارث

 040 .................................................. :ثالثة اإلرث أرـان

 040 ................................................. :ثالثة اإلرث أشباب

 040 .................................................. :ثالثة ادراث مقاكع

 040 ................................................. :ثالثة ادراث رشوط

 042 ........................ :ظؼة اإلمجال شبقؾ ظذ افرجال مـ افقارثقن

 042 .................. :ظؼ مخسة افتػصقؾ شبقؾ ظذ افرجال مـ افقارثقن

 042 .......................... :شبع اإلمجال شبقؾ ظذ افـساء مـ افقارثات



  

 

267 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 042 ........................ :ظؼ افتػصقؾ شبقؾ ظذ افـساء مـ افقارثات

 042 .................................... :شتة اهلل ـتاب ذم ادؼدرة افػروض

 043 .............................................. :مخسة افـصػ أصحاب

 043 ............................... .والزوجة, الزوج: اثـان افربع أصحاب

 043 ........................ .الزوجات أو, الزوجة: واحد افثؿـ اصحاب

 043 ............................................... :أربعة افثؾثغ أصحاب

 043 ......................... .ألم اإلخقة ـ2 األم ـ1: اثـان افثؾث أصحاب

 043 .............................................. :شبعة افسدس اصحاب

 044 ............ .بالشخص حجب ـ2 بالقصػ حجب ـ1: كقظان احلجب

.الديـ واختالف والؼتؾ الرق: الثالثة اإلرث مقاكع هل: بافقصػ احلجب

 ............................................................................ 044 

 044 ....... .كؼصان حجب ـ2 حرمان حجب ـ1: كقظان بافشخص احلجب

 044 ....................................................................... افعصبات باب

 044 .................................................. :ثالثة افعصبة أؿسام

 044 .................................................... :بافـػس ؾافعصبة



 

 

268 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 044 ....................................................... :بافغر افعصبة

 044 ..................................................... :افغر مع افعصبة

 045 ...................................................:ؿسؿغ إػ ويـؼسؿ

 045 .......................................................................... فؽتابةا باب

 045 ............................................. :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افؽتابة

 046 ................................................. :أربعة افـؽاح أحؽام

 046 ......................................................... :ؽاحك ويسـ

 046 ......................................................... :كؽاح ويؽره

 046 ............................................................... اخلطبة أحؽام ذم ؾصؾ

 046 ............................................. :ةادخطقب إػ افـظر حؽؿ

 047 ......................................... :أصقاء أربعة ؽافبا يظفر افذي

 047 ................................................ :أؿسام ثامكقة فف وافـظر

 047 ................................................. :أصقاء شتة إػ جقزؾق

 048 ................................................... :أصقاء أربعة وحيرم

 048 ............................................... :بخطبة افترصيح وحيرم



  

 

269 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 048 ........................................ :افغر خطبة ظذ اخلطبة ودمقز

 049 ........................................... :أمقر مخسة افعؼد ذم ويسـ

 049 ................................................................................ ؾصؾ

 049 ................................................ :أربعة افـؽاح وأرـان

 049 ................................:وؿبقل إجياب إػ حتتاج ال افتل افصقر

 049 ........................................ :شتة وافؼبقل اإلجياب رشوط

 051 .................................................................. افـؽاح رشوط ؾصؾ

 051 ................................................. :مخسة افـؽاح رشوط

 051 ................................................ : افزوجة تعقغ ضريؼة

 051 ................................................. : افزوج تعقغ ضريؼة

 051 .......................................... :مخسة إال رشط افزوج رضا

 051 ......................................... :أربعة إال رشط افزوجة رضا

 050 ................................................... :شبعة افقيل رشوط

 050 ................................................... :صقر ثالث شقى

 050 ................................................ :شبعة افشاهد رشوط
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 050 ................. :أصقاء مخسة ذم فؾؿرأة مساويا افرجؾ يؽقن أن يشسط

 050 ............................................................. افـؽاح ذم ادحرمات باب

 050 ...........................................:ؿسامن افـؽاح ذم ادحرمات

 052 ............................................. :شبعة األبد إػ ادحرمات

 052 ........................................... :كقظان األمد إػ ادحرمات

 052 ....................................................... :ثامكقة بداأ حترم

 052 ................................... :ثالثة األبد إػ افعؼد بؿجرد وحيرم

 053 ............................. :افعؼد بؿجرد ال بافدخقل األبد إػ وحترم

 053 ................................................................................ ؾصؾ

 053 ..................................... :مخسة اجلؿع ألجؾ أمد إػ وحترم

 053 .................................. :تسعة ويزول فعارض أمد إػ وحترم

 054 .............................................................. افـؽاح ذم افؼوط باب

 054 ..................... .فاسدة ـ2 صحقحة ـ1: كقظان افـؽاح ذم افؼوط

 054 ..................... :أربعة وهل افعؼد تـاذم افتل هل افػاشدة افؼوط

 054 .............................................................. افـؽاح ذم افعققب ؾصؾ



  

 

271 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة
 054 ....................................... :أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ افعققب

 054 ................................ :هبا افػسخ افزوجة متؾؽ افتل افعققب

 055 .................................:افػسخ هبا افزوج يؿؾؽ افتل افعققب

 055 ..................... :ظؼة افػسخ هبا افؽؾ يؿؾؽ و ادشسـة افعققب

 055 ................................... :فؾػسخ ادبقحة افعققب ظذ يستب

 056 ......................................................................... افصداق باب

 056 ................................................... :اثـان فراد ذم يسـ

 056 .............................................................. :ويؽره

 056 ....................................... :صداؿا يؽقن أن يصح ال افذي

 056 ..................................................... :يؽقن أن ويصح

 056 .................................................................... افعرس وفقؿة باب

 056 .................................. :مخسة افدظقة إجابة وجقب رشوط

 056 .................................................. :فدظقةا إجابة تؽره

 057 .............................................................. :ويؽره

 057 ............................................................... :ويسـ
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 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 057 .......................................... :مقاضـ مخسة ذم افدف يسـ

 057 .................................................................... افـساء ظؼة باب

 057 ................................................. :افعؼة ذم ادحرمات

 057 ....................................... :افزوجة تسؾقؿ وجقب رشوط

 058 .................... .والدبر ـ3 الـػاس ـ2 الحقض ـ1: ذم وضمها وحيرم

 058 ............................................ :ظذ ذمقة وفق إجبارها وفف

 058 ................................................................................ ؾصؾ

 058 ........................................................ :افزوج ويؾزم
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 060 ................................................................................ ؾصؾ
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 064 ................................................ :ؾقفظ ادحؾقف رشوط

 064 ......................................................... :اددة رشوط

 065 ............................... :ضالؿف يصح مـ ـؾ مـ اإليالء ويصح

 065 ............................................ :مخسة مـ إليالءا يصح ال
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 066 ....................................................... :افظفار ويصح
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 067 ................................................ :افؽػارة صقم رشوط
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 067 ............................................. :أمقر بثالثة افتتابع يـؼطع
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 069 ............................................... :أربعة ادحصـة رشوط

 069 ................................................. :افؾعان صحة رشوط
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 070 ......................................... :أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ افعدة
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 074 ................................ :حاالن ؾؾفا ادػؼقد امرأة تزوجت وإن
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 075 ................................................ :مخسة االشتزاء ضرق
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 078 ..................................................... :احلاضـ رشوط

 078 .................................................... :افسػر ذم احلضاكة

 078 ...................................................................... افتخقر ذم ؾصؾ

 078 .................................................. :شتة افتخقر رشوط

 079 .................................................:أربعة افتخقر أحقال

 081 ............................................. :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ اجلـاية

 081 ..................................... :شبعة افـػس دون اجلـايات أكقاع

 081 ............................ :أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ افـػس ظذ واجلـاية

 081 ............................................ :أربعة افعؿد افؼتؾ رشوط

 080 ................................................... :افعؿد صبف رشوط

 080 ........................................................ :اخلطل رشوط

 080 ................................................................ افؼصاص رشوط باب

 080 .............................................. :مخسة افؼصاص رشوط

 082 ................................................................ افؼصاص اشتقػاء باب

 082 ............................................. :رشوط ثالثة فف ويشسط
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 082 .................................. :رشوط أربعة افطرف ذم وفؾؼصاص

 083 ........................................... :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ اإلتالف

 083 ....................................... :أؿسام ثالثة إػ يـؼسؿ اإلتالف

 083 ............................................................. افـػس ديات مؼادير باب

 083 .......................................... :مخسة ادسؾؿ احلر دية أصقل

 083 ............................................... :وصبفف افعؿد ؿتؾ ؾػل

 084 ......................................................... ومـاؾعفا األظضاء ديات باب
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 085 ................................................................ حتؿؾف وما افعاؿؾة باب
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279 

 

 الحنبلي الفقه في المبتدي سفينة

 086 .................................................................. افؼتؾ ـػارة ذم ؾصؾ

 086 ............................................ :اثـان افؼتؾ ـػارة رشوط

 086 ................................................... :أربعة ذم ـػارة ؾال

 087 ................................................. :مخسة احلد مقجبات

 087 .............................................. :أربعة احلد إؿامة رشوط

 087 .............................................. :ثالثة احلد إؿامة رشوط

 088 ......................................................................... افزكا حد باب

 088 ................................................ :ثالثة ادحصـ رشوط

 088 ..................................... .والحرية ـ3 والبؾقغ ـ2 العؼؾ ـ1

 088 .............................................. :ثالثة اإلحصان رشوط

 088 ................................................. :شبعة افقطء رشوط

 088 ........................................... :ثالثة احلد وجقب رشوط

 088 ....................................................:بشقئغ افزكا يثبت
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 089 ......................................... :مخسة زككباف افشفادة رشوط

 089 ...................................................................... افؼذف حد باب

 089 ................................................ :أربعة افؼاذف رشوط

 089 ..................................................... :ادحصـ رشوط

 091 ............................................. :ؿسؿغ إػ يـؼسؿ افؼذف

 091 .............................................. :حاالت ثالث فف ادػن

 091 ................................. :حاالت مخسة ذم افؼذف حد ويسؼط

 090 ...................................................................... ادسؽر حد باب

 090 ............................................... :ادسؽر رشب يباح وال

 090 ............................................. :ادسؽر حد ةإؿام رشوط

 090 ..........................................................................افتعزير باب

 090 ............................................ :صقئغ بلحد افتعزير يثبت

 090 ............................................... :صقئغ ذم يؽقن افتعزير

 092 ........................................................ :افتعزير مؼدار
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 092 .................................. :أمقر شتة مـ بقاحد عزيرافت ويؽقن

 092 ........................................... :أمقر بلربعة افتعزير وحيرم

 093 ................................................................. افنؿة ذم افؼطع باب

 093 ................................................ :شتة ادنوق رشوط

 093 ................................................... :افنؿة بف تثبت ما

 093 ................................................................ افطريؼ ؿطاع حد باب

 093 .................................... :افطريؼ ؿطع ذم احلد إؿامة رشوط

 093 ................................... :صقئغ بلحد افطريؼ ؿطع حد يثبت

 094 ........................................ :حاالت أربع هلؿ افطرق ؿطاع

 094 ................ :هلل ـان ما ظـف شؼط ظؾقف يؼدر أن ؿبؾ مـفؿ تاب ومـ

 094 ................................................... :فمدمقغ بام وأخذ

 095 .................................................................. افبغل أهؾ ؿتال باب

 095 ........................................................ :ؿقم خرج إذا

 095 ................................................ :اإلمام وظذ بغاة ؾفؿ
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 095 .......................................... :أؿسام شتة إػ افردة وتـؼسؿ

 095 ................................................. :افصػة جحد رشوط

 096 ................................................................................ ؾصؾ

 096 ......................................................... :افردة رشوط

 096 .................................................. :ثالثة تقبة تؼبؾ وال

 097 ........................................... :رشوط بلربعة افطعام يباح

 097 .................................. :ظؼ ثالثة إال مباحة افز وحققاكات

 097 ..................................... :ثالثة إال ـؾف افبحر حققان ويباح

 098 .............................................. :أصقاء ظؼة أـؾ ؽرهوي

 098 .......................................................................... افذـاة باب

 098 ......................................... :أؿسام ثالثة إػ تـؼسؿ افذـاة

 098 .......................................... :أربعة وافـحر افذـاة، أرـان

 098 ................................................. :أربعة ادذـل رشوط

 099 .................................................. :ثامكقة ذـاة تباح وال

 099 ..................................................... :اثـان اآلفة رشط
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 099 ................................................ :بشقئغ افذبح جيقز ال

 099 ........................................... :اثـان احلؾؼقم ؿطع رشوط

 099 .......................................... :ثالثة اهلل بسؿ: ؿقل رشوط

 211 .................................................... :أصقاء شتة ويسـ

 211 .......................................... :أصقاء مخسة افذبح ذم ويؽره

 210 ........................................................ :افصقد حؽؿ

 210 ............................... :رشوط بلربعة مقتا وجد إذا افصقد حيؾ

 210 ................................... :ثالثة ادعؾؿ افـاب صاحب رشوط

 210 .................................. :اثـان ادعؾؿ ادخؾب صاحب رشوط

 213 .............................. :رشوط ثالثة افؽػارة فقجقب ويشسط

 213 .................................... :ثالثة ـػارة ؾقفا فقس افتل افقؿغ

 213 .................................................. :إال افقؿغ تـعؼد ال

 214 ....................................................... :افقؿغ وتـعؼد

 214 ................................................................. افقؿغ ـػارة ذم ؾصؾ

 214 ......................................... :شتة افؽػارة وجقب رشوط
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 214 ........................................ :بغ يؿغ ـػارة فزمتف مـ خير

 215 .................................................. :ثالثة ادطعؿ رشوط

 215 ......................... :رشوط بثالثة احلافػ كقة إػ األيامن ذم يرجع

 215 ........................................................................... افـذر باب

 215 .................................................. :شبعة افـاذر رشوط

 215 ..................................................... :شتة افـذر أؿسام

 216 .............................................. :ثالثة افتزر كذر رشوط

 217 ....................................... :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افتقفقة أفػاظ

 217 ........................................ :شبعة افرصحية افتقفقة وأفػاظ

 217 ............................................ :افتقفقة أفػاظ مـ وافؽـاية

 217 .................................................. :مخسة افؼضاء أرـان

 218 ................................................ :ظؼة افؼايض رشوط

 218 ................................................... :تسع افؼايض شــ

 218 .................................... :وهق يؼيض أن افؼايض ظذ وحيرم

 219 ............................ :ذم اخلصؿغ بغ افعدل افؼايض ظذ وجيب
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 219 .................................................. :أربعة افؼضاة ؿسامأ

 219 ................................................. :ظؼة افؼايض أظامل

 219 ...............................................:أربعة احلؽؿ مستـدات

 219 ............................................ :افؼضاء ذم افتعقغ رشوط

 201 .............................. :ذم فؾؼضاء يصؾح رجال اثـان حؽؿ وإذا

 201 ...................................................... :افؽاتب رشوط

 201 .................................................... :افؽاتب ذم ويسـ

 201 ............................................. :ظدفغ ؿقل إال يؼبؾ وال

 201 .......................................................................... افؼسؿة باب

 201 ............................................ :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افؼسؿة

 200 ..................................... :أمقر ثالثة واحد فؾؼـاء وجيقز

 202 ........................................... :ؿسؿغ إػ تـؼسؿ افشفادة
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 203 ................................................................................ ؾصؾ

 203 ......................................... :شتة صفادتف تؼبؾ مـ رشوط

 203 ................................................. :اثـان افعدافة رشوط

 203 ........................................ :كقظان وهق افديـ ذم افصالح

 203 .......................................... :أمران وهل ادروءة اشتعامل

 203 .................................... :كقظان وهق ؾاشؼ صفادة تؼبؾ ؾال
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 204 ................................................. :تسعة صفادة تؼبؾ ال

 205 .................................................................. افشفقد وظدد ؾصؾ

 205 ........................................ :ظؼ أحد افشفقد ظدد أؿسام
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 207 ............................ :رشوط بخؿسة افشفادة ظذ افشفادة تؼبؾ
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 207 ............................................................... افدظاوى ذم افقؿغ باب

 207 ......................................................... :يستحؾػ ال

 207 ......................................... :ؿسؿغ ظذ اآلدمقغ حؼقق
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